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EDITORIAL 

N 
presente número da Revista Militar de Ciência e Tecnologia está 

inserida uma página informando sobre as condições necessárias 

para que U111 artigo referente a trabalho cientifico-tecnológico 

desenvolvido no País seja publicado em nossa revista (ver apágina 2). 

As informações ali divulgadas destinam-se precipuamente ao pablico 

externo; ou seja: àquela enorme parcela de pesquisadores e professores 

brasileiros que, fora do Exército, contribuem, com sua inteligência e com 

seus esforços dedicados, para o progresso cientifico-tecnológico do Brasil. 

Nunca é demais lembrar que o ato de publicar um artigo científico

tecnológico traz grandes e duráveis benefícios a muitas pessoas - incluindo, 

é óbvio, o autor do artigo - bem como às instituições de ensino e/ou 

pesquisa a que estão filiados os que escrevem. Em todos os países que já 

atingiram certo nível de maturidade, a existência de revistas cientifico

tecnológicas - quando disciplinadas por normas de aceitação que 

garantam a qualidade do texto - constitui inquestionável índice de avanço 

educacional, em que pese ao fato do assunto dessas publicações estar 

limitado a um setor bem especifico das atividades culturais de um povo. 

Ficaremos, portanto, à espera da generosa colaboração de nossos 

irmãos brasileiros, companheiros nossos nas lides acadêmicas ou ligadas 

diretmnente ao desenvolvimento nacional. 

Sejam bem-vindos! 
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A nossa capa mos tra imagens comparati vas de tomografia computado
ri zada de um corpo de prova submelido a um feixe de raios-X de 60 kVp. A 
primeira imagem fo i obtida com um detector conve ncional empregand o 
cinlil ador de lodeto de Sódio dopado com Tálio - Nal(Tl) em conjunto com 
válvula fotomultiplicadora, operando em modo pulso. A segunda imagem foi 
obt ida com deteclor constituído de fOlodiodos de silído amorfo hid rogenado, 

==----1 a-Si:H. em conjunto com cintil ador de lodeto de Cés io 
dopado co m Táli o - Cs l (TI ), operando em modo 
corrente (ver arti go RMCT - 4" Trimestre de 1995). 
Es te detec tor foi inteiramente desenvo lvid o e fabr icado 
no Brasil , tendo sido fruto da tese de doutoramento do 
Cal' QEM Pedro Paulo Levi Mateus Canazio, que resultou 
da cooperação entre o Instituto Militar de Engenharia e 
a Coordenação dos Programas de Pós-G raduação em 
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janei ro -
COPPE I UFRJ. (Fotos ced idas pelo Cal' Pedro Paul o). 
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PESQUISA 

Justificativa para Implantação de 
Programa de Garantia de Qualidade em 
Raio-X Diagnóstico e Odontológico nas 

Instituições Médicas Militares 

Nadya Maria Prado Damasceno Ferreira* 
Hildo Vieira Prado Filho** 

OBJETIVO 

A implantação da Administração pe la 
Qualidade Total - AQT e m uma 
Organização deve seg uir ao qu e se 

denominam Princípios da Qualidade. 
Para o Exército Brasileiro os Doze Princípios 

da Qualidade Total (QT) são os seguintes: 
Satisfação do usuário; 
Combate incessante ao erro ; 
Aperfeiçoamento contínuo; 
Liderança; 
Trabalho em equipe; 
Continuidade na missão e objetivos; 
Integração func ional ; 
Desenvolvimento do potencial humano; 
Sistema de aquisição; 
Garantia da qualidade; 

• Doutora, Departamento de Engenharia Nuclear do IME. 
** Major QEM, Mestrado - CTEx. 
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Informação; 
Descentralização . 
Implantar a AQT no HCE é, entre outras 

coisas, criar condições internas que garantam ao 
usuário ser tratado como a razão de ser da In sti
tui ção, o que proporcionará um aumento da 
produtividade e tornará o Hospital competitivo. 
Implantar a QT no HCE é, acima de tudo, pro
mover um processo de mudança na Organi zação. 

A abrangência da AQT é portanto, aplicável 
a toda atividade desenvolvida no HCE, seja 
administrativa ou atividade-fim, mantendo-se em 
vista a noção de que ambas são integradas e 
inseparáveis, em todos os níveis da Organização, 
rompendo alguns paradigmas ou criando outros 
que vi sem um Serviço que Atenda Perfeitamente 
de forma Confiável , Acessível, Segura e n~ 
Tempo Certo as necessidades do usuário . 

Para se ter um serviço confiável tecnicamente 
se faz necessário então, atender certos prece itos 
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que contribuem para a manutenção deste Serviço 
e de sua melhoria contínua. 

Neste contexto principal e buscando atender 
os Doze Princípios da Qualidade do Exército 
Brasileiro é que pode ser enquadrado o escopo 
deste trabalho. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar aos 
responsáveis pelos serviços de raio-X diagnóstico 
do Exército, a importância de se implantar 
Programas de Garantia da Qualidade dando, não 
apenas treinamento adequado no que diz respeito 
à proteção radiológica mas, também, colocando 
a necessidade de garantir o melhor funcionamento 
dos aparelhos . 

A implantação de um controle de qualidade 
em raios-X diagnóstico e odontológico visa três 
pontos de extremo interesse: 

a) aperfeiçoamento da imagem analisada pelo 
médico; 

b) contenção de custos; 
c) redução da dose em pacientes e nos 

profissionais que realizam os exames. 
Para atender ao grande número de militares 

em serviço na cidade do Rio de Janeiro, e as suas 
respectivas famílias, verifica-se a existência de 
vários aparelhos de raios-X diagnósitco e odonto
lógico distribuídos pelas seguintes Organizações 
Militares: 

• Hospital Central do Exército; 
• Hospital da Guarnição da Vila Militar; 
• Policlínica Militar da Praia Vermelha; 
• Policlínica Militar da Vila Militar; 
• Policlínica Central do Exército; 
• Serviço Odontológico do Clube Militar; 
• Primeiro Batalhão de Polícia do Exército; 
• Comando da Primeira Brigada de Arti lharia 

Anti-Aérea. 
Foi constatado que apenas no Hospital 

Central do Exército, o número total de exames 
no período de dezembro de 1993 à novembro de 
1994 nos aparelhos convencionais foi de 18.626, 
segundo levantamento estatístico realizado pelo 
próprio Hospital. Ao ser realizada tal pesquisa 
foi observado que vários exames não puderam 
ser feitos neste período devido a problemas com 
os equipamentos, sendo os pacientes encami
nhados a outros hospitais. 

6 

Com a implantação de um Programa de 
Garantia da Qualidade nas Unidades acima 
relacionadas é possível a diminuição do número 
de diagnóstico negativo-positivo, uma vez que é 
tecnicamente importante o aprimoramento da 
imagem, proporcionando ao médico a possibi
lidade de diagnóstico mais preciso, assim como 
do acompanhamento na evolução do paciente. As 
doses recebidas por pacientes e profissionais po
derão ser tão baixas quanto razoavelmente exe
qüíveis, obedecendo-se às normas de proteção 
radiológica e mantendo-se o compromisso de uma 
boa imagem. 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
Num programa de garantia de qualidade dois 

aspectos devem ser considerados: 
I U) Existência de procedimentos administra

tivos para garantir o registro das avaliações reali
zadas, com estabelecimento de rotinas para que 
qualquer anomalia seja detetada; 

2U) avaliação dos parâmetros que constituem 
o sistema de produção de imagem radiológica. 

O trabalho de implantação do Programa de 
Garantia da Qualidade em Radiodiagnóstico, foi 
iniciado no HCE em 1995. Existe em funciona
mento neste Hospital 5 (cinco) aparelhos conven
cionais, I (um) mamógrafo, 5 (cinco) aparelhos 
portáteis, I (um) telecomandado e I (um) tomó
grafo computadorizado, além dos aparelhos na 
Hemodinâmica que não foram ainda cadastrados. 
Foi aplicado nos aparelhos convencionais, no ma
mógrafo e no telecomandado um esquema para 
demonstrar a percentagem de filmes não apro
veitáveis , assim como a identificação de suas 
causas. 

Na análise de filmes não aproveitáveis existe 
interesse na quantificação da taxa filmes não apro
veitáveis / total de filmes . Este percentual deve 
ser demonstrado antes e após a realização de um 
programa de qualidade, devendo-se estabelecer 
tal procedimento como uma rotina do setor para 
deteção de mudanças nesta taxa e identificação 
das possíveis causas, podendo assim evitar até 
que um aparelho alcance a condição de inope
rável. Foi feito o registro durante 8 semanas e 
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então computado os resultados. Para a continui
dade desse procedimento se faz necessário a 
atuação da chefia no sentido de registrar o anda
mento do setor, garantindo assim a deteção dos 
possíveis problemas. 

Paralelamente ao procedimento acima 
descrito, foram realizadas algumas observações 
que estavam contrárias às normas da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e 
comunicadas aos chefes dos setores, como, por 
exemplo, a falta do uso do dosímetro por alguns 
técnicos e o fato das portas permanecerem abertas 
durante a realização de exames. Todas as 
observações feitas foram registradas pelos 
responsáveis, sendo de primordial importância o 
apoio destes médicos no controle da proteção 
radiológica. 

O Departamento de Engenharia Nuclear do 
1ME encontra-se com equipamentos capazes de 
avaliar os parâmetros físicos que caracterizam o 
feixe de radiação dos equipamentos de raios-X 
diagnóstico. Na continuidade desse trabalho, 
serão determinados e registrados todos os parâ
metros de interesse e então comunicados ao Setor 
de Radiologia que poderá utilizá-los como 
orientação para a manutenção dos aparelhos . 

A boa imagem radiológica é resultado da 
experiência dos técnicos, do controle dos 
parâmetros acima citados, assim como do 

PESQUISA 
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7 abrangeu inicialmente as salas 2, 3, 4, 5 e 7, 
além da sala do mamógrafo e os aparelhos 
transportáveis . Foi constatado que é mais 
complexo o levantamento estatístico com estes 
últimos aparelhos, uma vez que os exames com 
eles são realizados fora do setor, sendo mais 
difícil o seu controle. A forma como foi feito este 
trabalho não conseguiu uma determinação 
confiável da taxa acima mencionada no que diz 
respeito aos aparelhos transportáveis, portanto, 
o levantamento com estes foi desprezada. Para 
tal levantamento é necessário uma estratégia 
diferente da utilizada, tal que os técnicos que com 
eles trabalham consigam depositar num único 
lugar os filmes não aproveitáveis, além de não 
esquecerem o preenchimento da ficha do filme 
aproveitável. 

Período do Levantamento: 23/8 a 19/10 

Total de Aproveitados Não 
Filmes Aproveitados 

4.310 3.922 394 (10%) 

Motivos do Não Aproveitamento dos Filmes -

Aparelhos Convencionais 

processamento do filme. Numa terceira ,-------------------------, 

fase, será feita tal avaliação nas pro
cessadoras e também serão verificados as 
condições da câmara escura, do conjunto 
chassi-ecran e dos negatoscópios. 

Cada ponto analisado será de grande 
interesse para o resultado desejado : menor 
dose possível e melhor imagem. Esse 
objetivo, porém, só será alcançado se a 
equipe for integrada ao processo 
compreendendo que o seu esforço se con-
verterá em benefício para si, para o 
paciente e para o diagnóstico do médico. 

RESULTADOS 

A pesquisa para a determinação da 
taxa de filmes não aproveitáveis em 

PACIENTE 

FILMES 
21% 

PERCENTUAL 

REVELAçAo 
2% 

APARELHOS 
64% 

relação ao total de filmes gastos no Setor '--_____________________ ---' 
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Não Aproveitamento dos Filmes Devido ao Aparelho 

100 
90 
80 

• USO DO BUCKY 

70 • CENTRALIZAÇAO DA 
AMPOLA 

60 C OUTROS 

50 c COLOCAÇÃO BANDEJA 

40 • DIAFRAGMA 
30 
20 

aCLARO 

10 • ESCURO 

O 

Deste diagrama verifica-se que a escolha da técnica, ou seja, a seleção da diferença de potencial, 
intensidade da corrente e o tempo de exposição, foi o principal motivo do não aproveitamento do 
exame, contribuindo com 92% do total , como pode ser verificado pela quantidade de filmes claros e 
escuros obtidos. Ao serem levantados os parâmetros físicos dos aparelhos, foi constatado que em 
alguns deles os valores registrados da diferença de potencial aplicada no aparelho não corresponde a 
registrada no aparelho de controle utilizado como padrão. Isso é um dos fatores que pode contribuir 
para que a técnica escolhida não seja a mais conveniente num determinado exame para que se obtenha 
uma boa imagem. 

Não Aproveitamento dos Filmes Devido ao Filme 

30 
• OUTROS 

25 

20 .CHASSI 

15 C POSICIONAMENTO 

10 IõJF.NÃO EXPOSTO 

5 
.F.VELADO 

O 

Na semana de 13/9 a 20/9 foi obtido o maior índice dos filmes velados detetados neste trabalho. 
Esta observação foi realizada pelos próprios técnicos que tomaram a atitude de vedar gavetas da 
câmara escura e com isso diminuiu este percentual , do que pode levar à conclusão da necessidade de 
um melhor acondicionamento dos filmes por ocasião de sua permanência nessa câmara. 
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Não Aproveitamento dos Filmes Devido ao Paciente 

20 ~~~~~--~~~·~~~~~~~~~~~~------~ 

15+-~~~~~~~~~~~ 

10~~~~~~~~~~~ 

5 +-2.-;--~..:..,.,c.:..,.""..,---',o-

OLJ_IIII (;]POS!ÇÂO 

Neste diagrama pode-se constatar que grande 

parte do não aproveitamento do filme devido ao 
paciente é por causa do uso de objetos por parte 
dos mesmos . Um técnico alerta à proteção 
radiológica deverá sempre perguntar ao paciente 
quanto ao uso de objetos evitando, assim, que 
seja necessária uma nova incidência. 

rentes, além do telecomandado possuir recursos 
não apresentados num aparelho convencional. 

Serão apresentados, a seguir, os resultados 
do levantamento no telecomandado que foi feito 
de forma um pouco diferente do Setor 7, uma 

vez que neste aparelho há um controle do próprio 
Setor em relação aos filmes aproveitáveis e não 
aproveitáveis, necessitando nesta pesquisa acres

centar o mo-
tivo do não 
aproveita-
mento do fil-

me . 

Período do Levantamento: 24/8 a 25/1 O 

Total de Aproveitados Não 
Filmes Aproveitados 

755 600 145 (24%) 

Motivos do Não Aproveitamento dos Filmes 

Telecomandado 

PERCENTUAL 

Cabe des

tacar que não 
devem ser 
comparados os 
resultados dos 
levantamentos 
feitos nos dois 
setores pois es
tes apresentam 

objetivos clí
nIcos dife-

PACIENTE REVElAÇÃO 
9% 1% 

('I' I Vol. XIII - NQ 3 - 3Q Trimestre de 1996 

APARELHOS 
44% 
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Não Aproveitamento dos Filmes Devido ao Aparelho 

35 

30 • CENTRALIZAÇÃO 

25 

20 • DIAFRAGMA 

15 
DESCURO 

10 

5 ElCLARO 

O 

Não Aproveitamento dos Filmes Devido ao Paciente 

50 ~==~·~~~~'~~~~7~~~~~~~~~ 

40~~~~~~~~~~~~~ 

30 ~~~~~~~~~~27~~ 
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Podemos verificar dos diagramas anteriores que o não aproveitamento dos filmes devido ao 
aparelho foi principalmente devido a escolha da técnica. Foi constatado um grande número de filmes 
velados nas duas semanas entre os dias 20 de setembro e 3 de outubro, o que pode ser indício de um 
problema sério no acondicionamento dos filmes. 
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CONCLUSÕES 

Certas normas de radioproteção para serem 
cumpridas não dependem apenas do Setor. Como 
exemplo, pode ser citado o caso de portas man
tidas abertas durante a realização de exames. Ao 
serem alertados, os técnicos das salas 4 e 5 do 
Setor 7 alegaram que tal procedimento era devido 
ao mal funcionamento do ar condicionado. 
Portanto, o apoio da direção do Hospital à implan
tação deste programa é de fundamental impor
tância, pois para melhoria de qualidade de um 
setor deve-se encará-lo como parte integrante de 
um grande sistema - o Hospital. 

Pode ser constatado a importância da chefia 
no processo por ocasião da tomada de dados nas 
duas últimas semanas de outubro em que o Chefe 
do Setor e o Subtenente responsável pela equipe 
técnica, estavam ausentes devido as suas indi
cações em outras missões pelo próprio Hospital 
o que acarretou incorreções no processo de coleta 
de dados . O registro foi desprezado uma vez que 
não era de inteira confiabilidade, já que foram 
registrados 6 (seis) exames não aproveitáveis e 
não houve qualquer registro de exame realizado 
na Sala 4. 

O processo de controle dos equipamentos 
assim como da proteção radiológica é contínuo, 
não sendo só realizado no período em que um 
trabalho é feito e depois publicado. Para um setor 

PESQUISA 
JUSTIFICATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ... 

de radiologia mantê-lo é necessário que a 
Instituição assim o queira. O HCE é um Hospital 
em que a Administração pela Qualidade Total está 
sendo implantada e portanto, é de se esperar que 
após a implantação no Setor os procedimentos 
administrativos sejam tomados adequadamente. 
Este Hospital possui uma estrutura adequada a 
compra de equipamentos que permitirá o registro 
dos parâmetros físicos. É portanto fundamental 
que os médicos responsáveis pelos serviços de 
raios-X conheçam ou indiquem pessoal 
capacitado para treinamento nestes aparelhos, 
assim como reciclem seus conhecimentos em 
proteção radiológica. 

Cumprindo o constante do ofício nll 04/3 ll 

Sec-CRS/I, de 11 de janeiro de 1996, foi ofere
cido o Estágio Básico de Proteção Radiológica 
para oficiais do Serviço de Saúde, com início em 
2 de setembro de 1996 no IME - Departamento 
de Energia Nuclear, em que tais conhecimentos 
puderam ser obtidos, necessitando apenas de 
material didático de apoio. 

O trabalho realizado no HCE poderá servir 
de modelo para as outras Unidades Médicas do 
Rio de Janeiro, implantando o projeto nesta região 
que atende a grande parte da família militar. A 
partir da concretização deste projeto regional, 
poderá ser estudada uma forma de ampliação em 
todo Território Nacional. O 
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Aplicações do Eletromagpetismo na 
Engenharia Nuclear - CICLOTRON 

Maria Teresa N. Bastos* 
Orlando F. L. Junior** 

INTRODUÇÃO 

A 
natureza ofereceu somente como fontes 
de emissão nuclear: os emissores n~tUl~is 
de partículas alfa e beta e as radlClçoes 

gama e cósmica. 
No início do século, só era possível obter 

partículas radioativas de materiais encontrados 
na natureza. Era preciso obter energias mais altas 
e variá-Ias de acordo com cada experiência. Tor
nou-se importante, por conseguinte, desenvolver 
dispositivos de laboratório geradores de partículas 
carregadas com grande energia cinética . Com a 
disponibilidade de aceleradores de partículas, 
uma grande variedade de reações nucleares pode 
ser realizada. 

Para um determinado núcleo alvo e uma 
partícula incidente com um certo valor de energia, 
existirá uma certa probabilidade para que ocorra 
uma determinada reação . O termo usado para 
descrever esta probabilidade é Seção de Choque. 

• Engenheira Eletrônica, Mestre em Ciências pelo IME . 
•• Engenheiro Eletrônico, Doutor em Ciências da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
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A relação entre a variação da seção de choque 
de uma reação específica, com a energia da 
partícula incidente é chamada de Fun.ção de 
Excitação. 

As reações nucleares, de diferentes tipos, 
podem ser representadas pelas seguintes 
equações: 

x+X ---. X+x 

x + X ---. X* + x 

x+X ---. Y+y 

x+X ---. Z+z 

O MOVIMENTO DE PARTÍCULAS 
CARREGADAS SqB A AÇÃO DE 

CAMPOS ELETRICO E 
MAGNÉTICO UNIFORMES 

A funcão do campo elétrico em aceleradores 
cíclicos é de aumentar a energia das partículas 
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calTegadas. Uma partícula de carga q e velocidade 
v, movendo-se em um plano perpendicular à 
direção do campo magnético B, sofre uma força: 

F= qvB 

Pode-se achar, também, uma relação entre a 
energia cinética, Ek, campo magnético e raio da 
curvatura. 

1 
Ek=--mv2 = 

2 2 

A freqüência de revolução dos íons é dada 
por: 

w 
f=--- = 

2n 

v 

2nr 
= 

qB 

2nm 

No cíclotron, a freqüência do campo elétrico 
alternado, aplicada aos eletrôdos é igual à 
freqüência de revolução dos íons. A relação entre 
a freqüência aplicada e um campo magnético é a 
equação fundamental do cíclotron. 

APLICAÇÕES DO 
ELETROMAGNETISMO 

Na década de 30, cientistas iniciaram a 
construção de dispositivos nos quais o necessário 
grau de controle das condições experimentais 
poderia ser atingido. Estes dispositivos foram 
chamados de aceleradores. 

Teoricamente, todas as partículas carregadas 
podem ser aceleradas em máquinas adequadas, 
porém a maioria dos aceleradores dedica-se 
àquelas que podem ser produzidas em quantidade, 
tais como: 

• eletrons, protóns, dêuterons e partículas 
alfa; e 

• íons de elementos pesados (altamente 
carregados). 

Dá-se maior ênfase à aceleração de partículas 
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positivamente calTegadas, devido à sua impor
tância em reações nucleares. Os elementos 
radioativos produzidos em aceleradores têm sido 
usados em várias áreas científicas, tais como: na 
Física, Química, Biologia, Medicina, Metalurgia 
e Agricultura, dentre outras . 

O marco do início dos aceleradores de par
tículas foi a idéia de "acúmulo de energia". Nos 
aceleradores lineares de partículas, a trajetória 
dos íons é quase retilínea, entretanto tal como 
em aceleradores circulares, o princípio de ace
leração múltipla é utilizado. Existem vários tipos 
de aceleradores lineares: para elétrons, para 
prótons e para íons pesados. 

Em 1929 , o professor Ernest Orlando 
Lawrence, da Universidade da Califórnia, ideali
zou o uso de um campo magnético para fazer 
partículas carregadas moverem-se em uma espiral 
de raio crescente, tal que o comprimento da traje
tória automaticamente crescesse com a velo
cidade da partícula acelerada, surgindo, assim, o 
cíclotron. 

Como os íons devem se manter na vizinhança 
do plano médio, deve haver forças que os façam 
retornar cada vez que forem desviados. Portanto, 
a focalização no CÍclotron convencional é o 
resultado da combinação dos campos elétrico e 
magnético. 

Inúmeras são as aplicações de cíclotron. O 
uso de radioisótopos em Medicina Nuclear, mas 
preferem-se aqueles de meia-vida curta, aos de 
meia-vida longa, sendo que alguns dos primeiros 
só são produzidos por partículas carregadas em 
cíclotron. 

Para experiências em Física, estes 
aceleradores são adequados por apresentar feixes 
com ótima qualidade, alta corrente e flexibilidade 
de operação. 

São usados em pesquisa em Física dos 
sólidos, Testes de Materiais e Danos por 
Irradiação. 
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EXPERIMENTO NO CÍCLOTRON 
DOIEN 

Após a descoberta da radioatividade, no 
início do século, a existência de isótopos foi 
reconhecida, e o termo isótopo foi introduzido 
porSoddy, em 1913. Em 1919, Aston e Linder
mann identificaram quatro princípios distintos, 
em que a separação de isótopos poderia ser 
baseada: destilação, difusão, densidade e métodos 
eletromagnéticos. 

A separação obtida por um processo 
particular é representada convenientemente pelo 
fator de separação definido como a razão entre a 
abundância de . um dado isótopo no estado 
enriquecido e aquela do estado inicial. 

O processo mais simples de separação é 
aquele em que átomos ou moléculas isotópicos 
poderiam ser coletados um a um e "colocados", 
separadamente, em "amontoados" de fácil mani
pulação. O espectrômetro de massa funciona, 
desta maneira, à base do método de separação 
isotópica de uma só vez. 

O separador eletromagnético, ou 
CALUTRON é um aparelho que separa nuclídeos 
de massas diferentes pela ação de campo 
magnético. Como os isótopos de um elemento 
têm idênticas propriedades químicas, recorre-se 
a processos físicos para separá-los, tais como: 
difusão gasosa, centrifugação, gradiente de 
temperatura e gradiense eletromagnético . 

O método de separação eletromagnética tem 
vantagens sobre o de separação estatística, por 
ser capaz de separar todos os tipos de isótopos 
existentes, estáveis e radioativos. Neste processo, 
o fator de separação é maior, requerendo um único 
estágio. Ao contrário, os métodos estatísticos 
requerem diversos estágios sucessivos ou 
cascatas, reciclando o material para que seja 
obtido um valor razoável do fator de separação. 

O primeiro separador eletromagnético, 
idealizado por E. O. Lawrence, recebeu o nome 
de CALUTRON (California Universitv 
Cyclotron) pelo fato de ter sido usado o ímã de 
um dos cíclotrons da Universidade da Califórnia. 
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No fim da década de 40, diversos pesqui
sadores iniciaram estudos de comportamento de 
aniquilação de pósitrons em sólidos. Atualmente, 
a aniquilação de pósitrons está sendo aplicada 
intensamente a estudos em Ciências dos Materiais 
e na Medicina. 

A partir do estudo sobre a aniquilação de 
pósitrons, é possível a análise de danos por 
irradiação. Reações nucleares são usadas para 
produzir fontes de ~+. Com medidas das 
características da radiação de aniquilação obtidos, 
pode-se determinar falhas no material e, portanto, 
avaliar a sua vida útil (em reatores nucleares) , 
quando submetido com freqüência aos efeitos da 
radiação . 

A interação da radiação gama com a matéria 
é bem diferente daquela com partículas 
carregadas, como partículas alfa e beta. Os raios 
gama têm maior poder de penetração e as 
partículas carregadas perdem sua energia ao 
colidir com eletrons até parar completamente. 

A produção de pares ocorre quando a energia 
da radiação gama excede o dobro da energia de 
repouso do elétron , ou seja, acima de 1,02 MeY. 
Esta energia é capaz de elevar um elétron de um 
estado negativo para um estado positivo de 
energia. O desaparecimento do elétron no estado 
negativo de energia resulta em um "buraco", o 
que ocasiona a aparição de um pósitron, enquanto 
que no estado positivo de energia surge um 
elétron, criando assim um par pósitron-elétron . 

O pósitron tem o efeito ímpar de se combinar 
com um elétron (negativo), em uma interação na 
qual a massa de repouso de ambos deixa 
basicamente de existir para formar radiação 
eletromagnética. Isto é, o pósitron é aniquilado, 
e a radiação subseqüente é chamada de radiação 
de aniquilação. Cada pósitron basicamente 
"morre" em um encontro com um elétron, na qual 
cerca de 2mc2 de radiação eletromagnética é 
emitida. 

O processo de produção de pares está intima
mente relacionado com o processo reverso, ou 
seja, a aniquilação, pois após a formação, o 
pósitron colide com vários átomos até ficar 

15 



PESQUISA 

APLICAÇÕES DO ELETROMAGNETISMO NA ENGENHARIA NUCLEAR - CíCLOTRON 

praticamente em repouso e então interage com um elétron também praticamente em repouso. Com a 
interação, o pósitron e o elétron desaparecem, deixando em seu lugar dois fotons com energia de 
0,5 I I Me V cada, que se movem em sentidos opostos. 

A aniquilação pode ser vista como uma transição em que o elétron cai no "buraco", que constitui 
o pósitron . Geralmente, a aniquilação acontece quando o pósitron está se movendo devagar, quando 
a probabilidade de se chocar com um elétron é maior. 

A fim de se realizarem testes não destrutivos para estudos de danos por irradiação, foi produzida 
uma fonte de pósitrons com o Cíclotron CV-28 do IEN. Para se obter o espectro de tempo e 
conseqüentemente, o tempo de vida do pósitron, utilizou-se o método tempo vivo. 

CONCLUSÕES 

Aceleradores têm contribuído intensamente para os estudos da estrutura da matéria. 
O uso de isótopos separados - em Calutron - tem aumentado sistematicamente. 
Foi preparada uma fonte de pósitrons utilizando-se feixes de protons do cíclotron. A figura 

mostra o Espetro - Medida do tempo de vida de pósitrons em TEFLON. Estas fontes de pósitrons 
têm sido usadas para análise não destlUtiva de materiais de aplicabilidade na Engenharia Nuclear. 
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FIGURA: Espectro - Medida do tempo de vida de pósitron em TEFLON 
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Vê-se na figura que há duas inclinações , ou seja, dois valores distintos de t. Estes valores 
di stintos de tempo médio de vida do pósitron são explicados pelo fato da aniquilação ter se 
dado em pontos diferentes do material , isto é, existem pontos em que o material tem mais falhas 
do que em outros . O 
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o que é Imbel? 
A Indusrria de Material Bélico ~o Brasil- IMBEL é uma 

empresa vinculada ao Ministério do Exército, que comanda direta 
e indiretamente um complexo fabril responsáveis pela produção de 
diversificados produtos de emprego militar e assemelhados. 

J/lstificando o seu sucesso empresarial, a IMBEL mantém as 
suas fon tes produtoras em permanente pesquisa e 
desenvolvimento de produtos, criando tecnologia própria, 
aprimorando tecnologia adquirida, promovendo o intercàmbio 
com (ontes empenhadas no desenvolvimento de material bélico, ' 
incluindo quatro empresas associadas e, principalmente, 
pesquisando o mercado comprador no Brasil e exterior. 

Como resultado, a IMBEL oferece produtos de nivel e 
competitividade internacionais. 

Na linha militar da IMBEL constam explosivos, acessórios 
e artefatos, cabeças de guerra para todos os tipos de munições, 
propelentes para mísseis e foguetes, armamento individual de 
porte e portátil, aparelhos eletfônicos de comunicação em 
campanha, aparelhos de aferição e medição de desempenho 
balistico, tprminal portátil programável para coleta de dados 
através de leitura de códigos de barras ou digitação e outros itens. 

A linha de produção química compreende TNT, RDX, 
NITROPENTA, HMX (em implantação) e suas composições, 
Nitrocelulose e Unter Purificado, Pólvoras de Base Simples e 
Dupla, Dinamites, Espoletas, Cordéis e demais produtos 
correlatos. 

A IMBEL -a mais antiga indústria de material bélico da 
América UJtina é a maior fornecedora de armamentos leves para as 
Forças Armadas do Brasil. Por sua tradição e capacitação técnica, 
tem contribuido para a manutenção do Pais entre os mais 
importantes produtores e fornecedores mundiais de material de 
emprego militar. 

Dentre os produtos citados destacamos, o Fuzil Automático 
Leve (FALI que juntamente com a Pistola 9mm M973, são 
fornecidos para as Forças Armadas do Brasil e das Nações amigas, 
e exportados para o mercado civil, em especial dos Estados 
Unidos da América. . 

A tradição e experiência da IMBEL na fabricação de produtos 
militares, resultou no desenvolvimento de variada gama de 
produtos civis de tecnologia similar. Dada à 'sua amplitude de 
pesquisas, a IMBEL oferece produtos de qualidade apurada, a 
partir de princípios e matérias-primas de sua produção. 

A operação de rádios e telefones de campanha forneceu 
tecnologia útil e aplicável ás comunicações entre canteiros de 
obras, redes de reparos, unidades navais, veículos de inspeção e 
outras situações. 

Armas de caça e cutelaria, de tratamento metalúrgico especial, 
são produtos em que a experiéncia de fabricação de armas 
militares resultou em produtos sem similar. 

..... ~. Indús tria de Material Bt!Jlico do Bras il - IMBEL fj J J UI!tL Vinc lJllldllllO M ln iS ftldo do EICtI, cifo 

Av. das Nações Unidas, 13.797 - Bloco 111- 1~ andar - CEP04794 
Tel.: (011) 531-5055 - Telex. (0 /1) 374811MBL BR 
Caixa Posta/2//67 - São Paulo - SP - Brasil 
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FURNAS · ENERGIA DE 
MUITAS GERAÇÕES 

FURNAS - Centrais Elétricas S.A. é 
uma empresa de economia mista que 
tem como. principal acionista a 
ELETROBRAS. 

Sua missão é ofertar energia elétrica 
em condições de preço e qualidade 
altamente competitivos e assegurar o 
funcionamento da malha de transmis
são da região em que atua, usando 
tecnologias adequadas e respeitando o 
meio ambiente. 

A Empresa foi criada em 1957 com o 
objetivo de· construir e operar a primeira 
grande usina hidrelétrica do Brasil (Usi
na Hidrelétrica de Furnas), da qual guar
dou o nome. 

FURNAS é responsavel pelo suprimen
to a area mais desenvolvida e povoada 
do Brasil, abrangendo a Região Sudes
te e parte do Centro-Oeste. Ai vivem 67 
milhões de pessoas, que corresponde 
a quase metade da população brasilei
ra. Nela se encontra 65% do Produto 
Interno Bruto e 64% da produção indus
trial do Brasil , e são consumidos 63% 
da energia gerada no pais. 

Atualmente, FURNAS opera sete usi
nas hidrelétricas, tr\'ls termelétricas con
vencionais (derivados de petróleo) e 
uma nuclelétrica, que totalizam 8123 
MW instalados. Além disso, a Empresa 
é responsavel pela transmissão da par
cela destinada ao · Brasil da energia 
elétrica gerada pela Usina Binacional 
de Itaipu. 

Para transmitir a energia gerada em 
suas usinas e aquela proveniente de 
Itaipu, FURNAS dispõe de um sistema 
composto de 38 subestações e mais de 
13 mil quilõmetros de linhas, nas ten
sões de 138 a 750 kV, em corrente 
aiternada, além de 1600 quilômetros·de 
linhas em corrente contínua, na tensão 
de ± 600kV. 

MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 

Eletrobrás ~, Centrais Elétricas Brasileiras 

FURNAS * CENTRAIS ELÉTRICAS SA 



Seleção da Sondagem 
Introdução à Automatização 

Antonio Carlos Freire Sampaio* 
Salvatore Di Giovanna Mazzone** 

Este trabalho tem como objetivo principal mostrar as normas e aspectos 
teóricos de uma das fases da construção da Carta Náutica, conhecida como 
"Seleção de Sondagem", a fim de avaliar a possibilidade de efetuar o dito 

processo de maneira digital. 
Este tema faz parte da sub-linha de pesquisa de Modelagem Digital do 

Terreno, desenvolvida no Curso de Mestrado em Sistemas e Computação / 
Cartografia Automatizada do Instituto Militar de Engenharia. 

INTRODUÇÃO 

E
xistem muitas regras e condições para 
elaborar uma Carta Náutica. Para o desen
volvimento deste trabalho foram desta

cadas as que estão diretamente relacionadas com 
a seleção de sondagem digital, como por exemplo, 
a elaboração da Folha de Bordo, suas caracte
rísticas, a disposição das linhas de sondagens, o 
afastamento das linhas de sondagens, o intervalo 
das sondas e por último, a aquisição dos dados 
de forma automática, sendo este último o ponto 
principal para a seleção de sondagem automática 

• Tenenete-Coronel QEM Cartógrafo . 
•• Capitão de Corveta da Marinha da Venezuela. 
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ou digital. 
O propósito da seleção de sondagem digital 

é estabelecer um conjunto de dados batimétricos 
que, de maneira automática represente da melhor 
forma possível a morfologia do fundo submarino, 
valendo-se da adquisição de dados automáticos 
com os formatos de saída correspondentes. 

Pode-se destacar que outra das vantagens 
para poder realizar a seleção de sondagem de for
ma digital e que os Serviços Hidrográficos contam 
com Sistemas de Cartografia apoiada por com
putador, oferecendo facilidade de manejo dos da
dos é análise dos mesmos . 
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CARTA NÁUTICA COMO 
PRODUTO DA FOLHA DE BORDO 

A Folha de Bordo (FB) 

É a representação gráfica do Levantamento 
Hidrográfico, construída pela Comissão que o 
executou, e na qual constam os elementos obtidos 
nas diversas operações e serviços, de forma a 
constituir uma representação exata do relevo 
subaquático e do terreno adjacente, seguindo as 
Normas da Organização Hidrográfica Interna
cional (OHI), que serão vistas a seguir. Deve ser 
realizada com muito esmero e uma alta precisão 
porque, após ser entregue na Diretoria de Hidro
grafia e Navegação (DHN), verificada e revista, 
a FB constituir-se-á num documento básico e 
importante para a construção da Carta Náutica, 
serviço executado quase sempre por cartógrafos 
que nunca estiveram na área que ela representa. 
Portanto, na construção de uma FB, esta idéia 
deve estar sempre presente e as informações nela 
lançadas devem ser nítidas, claras, precisas e 
completas, de forma a que não deixem margens à 
dúvidas quando seu manuseio na DHN. 

Elementos a Representar numa 
Folha de Bordo 

Quadriculado (reticulado ou rede), estações, 
detalhes topográficos, detalhes hidrográficos, 
informações sobre marés e correntes, informações 
sobre o balizamento e outros auxílios à navega
ção, informações de toponímia, outras infor
mações. 

As definições dos elementos a representar 
numa folha de bordo apresentados estão consa
gradas no manual "Documento Cartográficos 
Produzidos num Levantamento Hidrográfico". 

Cobertura de Área e Linhas de 
Sondagem 

a) Disposição das Linhas de Sondagem 
Dependendo de cada caso, considerando tam

bém os recursos materiais disponíveis para uma 
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cobertura sistemática da área a sondar, as linhas 
de sondagem devem estar dispostas regularmente, 
sendo empregado quatro sistemas: linhas para
lelas, linhas radiais, linhas em ziguezague e linhas 
circulares. 

I) Sistema de linhas paralelas 
As linhas são dispostas paralelamente entre 

si, sendo este sistema o mais empregado mundial
mente pelas facilidades dos modernos sistemas 
de posicionamento existentes na atualidade. 
Deve-se evitar este sistema para áreas em que os 
acidentes geográficos ou formas submarinas 
forcem a embarcação a mudar constantemente de 
rumo . 

FIGURA 1: Sistema de linhas paralelas 

2) Sistema de linhas radiais 
Neste sistema as linhas são dispostas 

irradiando-se de um ponto e é empregado quando 
a costa apresenta forte inflexão, sendo as linhas 
traçadas a partir do cabo ou ponta. 

FIGURA 2: Sistema de linhas radiais 
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3) Sistema de linhas ziguezague 
Especialmente adequado para sondagem em 

rios e canais, navegando a embarcação em zigue
zague em sentido oblíquo à corrente. 

FIGURA 3: Sistema de linhas ziguezague 

4) Sistema de linhas circulares 
Neste sistema, o navio ou embarcação navega 

em arco de círculo, lugar geométrico das posições 
que guardam determinada relação para as esta
ções de apoio a sondagem. O sistema facilita a 
plotagem rápida e cômoda das posições (forma 
clássica), além de permitir afastamento preciso 
das linhas entre si. 

FIGURA 4: Sistema de linhas circulares 

b) Orientação das Linhas de Sondagem 
Considerando-se que as isóbatas seguem 

normalmente orientação paralela a costa, as linhas 
de sondagem devem ser traçadas em sentido 
normal à mesma, o que permite apreciação mais 
exata da declividade do fundo do mar e a situação 
correta das isobatimétricas. 
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Em regiões de fundo razoavelmente uniforme 
poderão as linhas serem traçadas em sentido 
paralelo à costa, o que muitas vezes oferecerá 
solução mai s adequad a para o problema de 
movimentação do navio ou embarcação. As linhas 
muito próximas à costa podem ser corridas no 
sentido paralelo a ela, o que evita as manobras 
da embarcação em zona perigosa. 

No caso de rio, as linhas de sondagem devem, 
sempre que possível, ter um sentido transversal, 
aproximadamente, ao seu talvegue. Em sonda
gens de canal, as linhas deverão ser traçadas per
pendiculares ao seu eixo, excetuando-se quando 
houver ri sco de encalhe da lancha, quando pode
rão ser inclinados. 

c) Afastamento das linhas de Sondagem, 
Intervalo de posição e Espaçamento de 
Sondagem 

I) Afastamento das linhas de sondagem 
Afastamento, é a distância entre duas linhas 

adjacentes. O afastamento deve ser determinado 
considerando-se a importância da área, a mor
fologia submarina, a profundidade, a cobertura 
fornecida pela sondagem e os meios disponíveis 
para a pesquisa entre linhas . 

A princípio, o afastamento numa sondagem 
regul ar deve ser equivalente a não mais que J Ol11m 
na escala do levantamento. 

I 

, 
I 

, 
\ 

--- .... ,'" " 
I \ 

I I 
I 

FIGURA 5: Afastamento entre linhas 
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2) Intervalo de posição 
Denominado simplesmente Intervalo, é a 

distância entre duas posições sucessivas, determi
nadas ao longo de uma linha de sondagem. A fre
qüência de determinação das posições de sonda
gens deve ser calculada para que o intervalo 
máximo seja de 4cm na escala do levantamento 
(método clássico). É recomendável que o inter
valo se situe entre 2cm e 3cm. Se uma embarcação 
de sondagem seguir uma rota em arco, o intervalo 
deverá ser reduzido a fim de permitir que seja 
atingida a pl·ecisão requerida. 

I , 
to 

to 

'" 
- -- , 

\ . 

, 
----

FIGURA 6: Intervalo entre as sondas 

3) Espaçamento de Sondagem 
Nas FBs são plotadas não só as sondagens 

correspondentes às posições determinadas, mas 
também aquelas que foram obtidas por interpo
lação entre duas posições sucessivas bem deter
minadas (método clássico). A distância entre duas 
sondagens sucessivas plotadas na FB denomina
se Espaçamento . Quando as sondagens são 
adquiridas automaticamente ou hidrógrafo não 
precisa fazer interpolação porque pode ter as 
quantidades de sondagens desejada de fácil 
maneira. 

d) Linhas de Contorno, Verificação e Con
trole 

I) Linhas de contorno (Sondagem de Con-
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torno) 
E a linha de sondagem destinada a 

estabelecer a linha de profundidade zero. Não 
obedece a nenhum sistema de linha em especial. 

2) Linhas de Verificação e Controle 
As linhas de verificação e controle consti

tuem excelente avaliação da precisão do levanta
mento executado, pois permitem serem consta
tados erros de sondagem acidentais ou siste
máticos, provenientes do controle topográfico, 
redução da maré ou erro de ecobatímetro. Após 
o término da sondagem regular, executada de 
acordo com o sistema escolhido para o levanta
mento, devem ser realizadas linhas de verificação 
e controle que cortem o sistema principal perpen
dicularmente . 

O afastamento entre as linhas de verificação 
não deve ser maior do que quinze (15) vezes ao 
afastamento adotado nas linhas de sondagem 
regular. 

Escalas em que Devem ser Feitos os 
Levantamentos 

As escalas dos levantamentos estão intima
mente relacionadas com o que observamos ante
riormente, ou seja, afastamento entre linhas, e as 
densidades de informações bati métricas. 

A escala na qual o levantamento será repre
sentado determina a precisão mínima com que 
as medições devem ser feitas e a quantidade de 
detalhes a serem incluídos. A escala é necessa
riamente uma ligação de diferentes fatores como 
tempo, equipamento disponível, finalidade que 
se prestará o levantamento e a complexidade topo
gráfica do fundo. A escala adotada num levanta
mento sempre tem que ser maior que aquela inten
cionada para a Carta Náutica. Geralmente se adota 
o dobro da escala na qual será feita a Carta Náu
tica correspondente. 

Portos, ancoradouros, canais e áreas de 
praticagem devem ser hidrografados numa escala 
maior ou igual a I: 10.000. 

Áreas de aproximação a portos e ancora
douros, e outras águas usadas regularmente para 
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a navegação devem ser hidrografadas em uma 
escala igualou maior 1:25 .000. 

Áreas costeiras com profundidades de até 30 
metros (ou até 40 metros onde navios de grande 
calado operam ou onde há suspeita da existência 
de soçobrado e outros obstáculos) devem ser 
hidrografadas em uma escala maior a I :50.000. 

Levantamentos hidrográficos em profundi
dades entre 30 e 200 metros podem ser realizados 
em uma escala menor que I :50.000 dependendo 
de vários fatores, sendo os mais críticos a impor
tância da área coberta, a profundidade e a confi
guração do fundo. A escala não deve ser menor 
que I : 100.000, exceto em circunstâncias excep
cionais. 

Para levantamentos de trechos de rios ou 
lagoa e de áreas de porto, baías ou enseadas com 
a finalidade de obter-se as linhas gerais do relevo 
subaquático para fins de navegação, a sondagem 
deve ser realizada em escalas da ordem de 1:5 .000 
a I: 10.000. 

Para verificação da batimetria de canais dra
gados e para determinação do relevo subaquático 
com elevado grau de detalhe, a fim de fornecer 
subsídios para dragagens, ou outros projetos de 
engenharia (pontes, barragens etc.), o Levanta
mento deve ser realizado em escalas de 1:2.000 
ou maIores . 

LEVANTAMENTO 
AUTOMATIZADO, PONTO D_E 

PARTIDA PARA UMA SELEÇAO 
DE SONDA DIGITAL 

o levantamento automatizado tem como 
objetivos principais melhorar a qualidade da 
coleta de dados, agilizar ou acelerar o processo 
de coleta ou aquisição, diminuir o número de 
mão-de-obra à bordo e diminuir o tempo gasto 
nos trabalhos de campo. Além de isso, com o 
advento da aquisição de dados (sondas) 
automática a quantidade de dados obtidos é maior 
e, portanto facilita o pós processamento para a 
seleção das sondagens. 
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Existem diversos sistemas automáticos para 
aquisição de dados em uso, hoje em dia por diver
sos países no mundo. O emprego do Sistema de 
Cartografia apoiada por computador, o qual pro
cessa e arquiva dados digitais, é uma necessidade 
para a execução de Levantamentos Hidrográficos 
mais detalhados visando a confecção de cartas 
destinadas às operações de minagem e de subma
rinos, bem como às próprias Especificações para 
Levantamentos Hidrográficos pela OHI e os 
diferentes Serviços Hidrográficos . 

1 . Considerações 

a) O sistema tradicional para aquisição de 
dados, ainda em uso, proporciona um maior nú
mero de falhas, um maior tempo para proces
samento necessitando de uma maior quantidade 
de recursos humanos e apresenta baixa quanti
dade, qualidade e confiabilidade de dados . 

b) A existência do Sistema de Cartografia 
apoiada por Computador requer um Sistema 
Automático de Aquisição para complementar o 
processo. 

c) Os requisitos mínimos e principais a serem 
desejados para um Sistema Automático de 
Aquisição de Dados, a saber: 

• Aquisição Automática e Cálculo em tempo 
real da posição. 

• Aquisição Automática, em tempo real da 
profundidade. 

• Capaz de ser interfaceado com os sistemas 
básicos de posicionamento e ecobatímetros espe
cificados para os navios. 

• Possuir um critério para a seleção de 
sondagem para a gravação, dentro de uma "jane
la" especificada pelo usuário. 

• Possuir funções de teste e diagnóstico, e 
alarmes que indiquem falhas anormais durante a 
operação. 

• O Sistema de Aquisição deverá ser 
independente do Sistema de Pós-Processamento. 

• A informação da profundidade deverá estar 
corrigida automaticamente dos efeitos da ondula
ção de superfície. 
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• Permitir uma análise dos dados coletados e 
a alteração ou correção dos mesmos quando julga
do necessário, inclusive a correção devido ao efei
to da maré . 

• Possuir programas que permitam o planeja
mento das linhas de sondagem desejados . 

• O sistema de Processamento deverá ser 
capaz de editar os dados coletados e produzir 
documentos cartográfico, plotado automatica
mente, com a representação do levantamento 
hidrográfico. 

• O s istema de Processamento deverá 
produzir um arquivo digital , com todos os dados 
referentes ao levantamento. 

2. Formatos usados pela DHN Brasil 

Os formatos mais usados estão, basicamente, 
feitos sob a mesma estrutura. Um dos arquivos 
usados se mostra a seguir: 

1 2 3 4 

001 1.163.000 700.250 26 

onde: 
Coluna I - Número do ponto 
Colunas 2 e 3 - Coordenadas UTM (Norte, 

Este) 
Coluna 4 - Profundidade 

3. Formatos usados pela DHN Venezuela 
Da mesma forma que a DHN Brasil os 

formatos mais usados estão, basicamente, feitos 
sob a mesma estrutura, onde um dos mais usados, 
esta formado por 13 colunas. Por exemplo : 

Coluna I - Número do ponto 
Coluna 2 - Seqüência dos eventos dada pelo 

instrumento que fornece a posição 
Colunas 3 e 4 - Coordenadas UTM (Norte 

e Este) 
Colunas 5 e 6 - Distância percorrida e a 

que falta percorrer da linha de sondagem 
Coluna 7 - Número da linha de sondagem 
Coluna 8 - Afastamento da embarcação da 

linha de sondagem 
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Coluna 9 - Profundidade bruta obtida pelo 
ecobatímetro 

Coluna 10 - Correção da profundidade pelo 
calado da embarcação 

Coluna II - Correção da velocidade do 
sonido 

Colunas 12 e 13 - Data e hora que foi obtida 
a bati métrica . 

4. Processamento 

É feito o refinamento das informações 
coletadas, permitindo o ajuste dos dados de 
posição do navio, a suavização das profundidades, 
as correções de marés, a plotagem da folha de 
bordo e a geração de um arquivo digital contendo 
os dados do levantamento para que sejam 
verificados pela DHN, em um trabalho de 
gabinete, para um posterior carregamento da Base 
de Dados Marinhos, possibilitando o intercâmbio 
com outros processos. 

5. Pós-Processamento 

Este processo, basicamente, ainda é feito de 
forma clássica. Uma vez que o levantamento 
hidrográfico fica concluído, a Folha de Bordo 
(que é o documento final de um levantamento 
hidrográfico) passa às mãos de um desenhista 
cartográfico para proceder, assim, a um desenho 
mais leve em comparação com a FB , não tão 
sobrecarregado de informação, mas sim, com a 
suficiente para dar segurança ao navegante (que 
é o objetivo principal de uma carta náutica). Este 
desenho mais leve se caracteriza por possuir 
informações de sondagens irregularmente 
distribuídas com um critério que equilibra a 
estética e a informação suficiente ao respeito do 
fundo junto ao traçado estratégico das isobati
métricas em função do comportamento do leito 
marinho, da irregularidade do fundo e dos aci
dentes geográficos. Tudo isto é feito mantendo 
também uma mistura entre o artístico e a segu
rança, motivo pelo qual as curvas Isóbatas são 
suavizadas com o critério de tendência para a 
menor profundidade. 

VaI. XIII - N2 3 - 32 Trimestre de 1996 (~, i 



PESQUISA 

SELEÇÃO DA SONDAGEM - INTRODUÇÃO À AUTOMATIZAÇÃO 

= ~ 
0= " " ~ ; .. 

~ 
~ 

::l - ~ lO 

;! 

A 

:o R 

a ;! 

:o ;J 
lO .. 

:: ,. 
Oi 

li '" 
" 1 ~ R 

= .. 
~ 

~ ; .. 0I< 

..., ~:::J:J:l~:~~:!~;!~~~ia~ail~"R;;~õii;l~r:::I:::~ 
. .. .. ~ ::1 ':J :l .. ::J ~ ~ ; !! ~ !: 3 ~ ; 2 ~ ~ ~ t:! ~ I!: A' ~ ::t :a: & :a ,:: ~ 

.... .. : .. :.:;. '::, :l ~ .... :. ::; ~ :J .. 2 ~ a ~ ;: 3' ::: ~ N '" JIII R ;:; a ~ fi :I .. :t ;! t!. 

~~
: _ :~ ·o- 0,,:: :0 "~ 'J ~ ~ :/ :I :; ~ 2 ~ ," ;! !l ;; ~ ~ " ;l ~ " " ~ " ." " " ,. " " " 

. . ,~: ; ., :: ;1 ~ J :J :J :w !! ~ 2 a ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ';J A ~ li; J:f.-..Çt ~ :;i :11 9 I:: J:: It 

(!!"J .~ . ~ ~ ...... ;; :I :t 4 .. ~ ~ ~ ~ ;: ;J ::: ~ r; ;', ? R ;;; a a :J :B • .a ~ :! 

. " !!~~'-:l~:':;!!!~~;!~~8 ~~X~~ItA"~U II;~~~1:; 
" '-. :t~~~~J:;i~.~ 2t! ~3~~flFi2;1jj~R"~fllIt:FIt;S!J!~" 

:i~~:l~:l::~223~~;~t:;~~~ItRt;~ ... ~a~R~1::: 
:t::~.4~:J:I~:~~~~~:;~~~2)1j111í1R:\JI~":'JS$S~~ 

:J:l:t=J~:l~;!~~a;~~~~2~fj~~R.;;;~r.;_:a=i:l~O:~ 
a:::;~~!d~:::S!~!}~i!;~~~2jiIl2R~II".:;)~!ilSl!r.: 

~ :J::I=J::l:::ª~~~3~~~;!~~~~It"'''P;~A~~:aJ..1e1: 
:I~::;:J~;l:l~;:St~3~~;E~~~~~S;RR"tlÇ""31J:1: 
"~~:/:I:l2;!~2:!3~~~;~il~~i:~"~'''~91iR~'' 
~::l!J:J":2:l~~g~~~;~~;fõ~~lIP:RR~Ii:IIi$l:;~~ 

~_.~~~~.2~ti3~~~~h~~~~e~aZ41~~ 

(~, j Vol. XIII - Nº 3 - 3º Trimestre de 1996 

" 
~ 
-< 
~ 
l&< 
o 
!; 
A 
O 
~ 
p.. 

25 



PESQUISA 

SELEÇÃO DA SONDAGEM - INTRODUÇÃO À AUTOMATIZAÇÃO 

a) A seleção das sondas 

É feita pelo cartógrafo (ver figura 7) que 
basicamente, utiliza os seguintes critérios 
segundo uma pesquisa feita na DHN Brasil: 

o Inicialmente ele procura em todo momento 
a menor profundidade em uma área paralela a 
costa ou ao longo da mesma. 

o Depois, afastando-se da costa, começa a 
selecionar as bati métricas de menor profun
didade, formando entre elas um losango ou triân
gulo, procurando que não fique nenhuma profun
didade menor entre as linhas e também dentro da 

figura. 
o No caso de existir uma profundidade maior 

entre as duas sondas, pode-se colocar mantendo 
a distância estabelecida em função da escala. 

o Na medida que a profundidade vai aumen
tando e afastando-se da costa, as distâncias entre 
as sondas selecionadas vão aumentando. 

o Inicialmente o cartógrafo, para facilitar a 
seleção, realiza um traçado de curvas isobati
métricas . 

o Depois da seleção começa o traçado das 
curvas isobatimétricas definitivas. Este 
documento (Original Desenhado da Carta) é 
completado com a linha de costa segundo as 
convenções cartográficas . Depois de criado o 
original desenhado, este passara pelos 
seguintes processos: 

b) Digitalização 
Mediante este processo, o original desenhado 

é passado a formato digital, seja mediante 
processo de digitalização por mesa ou mediante 
a utilização de scanners, sendo que a utilização 
deste último meio, implicará, posteriormente, no 
uso de um programa de vetorização para arquivos 
de imagens digitais em formato raster. 

c) Edição da Carta Náutica 
É a fase do processo na qual é feita uma 

limpeza dos arquivos de desenho, colocando-se 
posteriormente a simbologia, acidentes geográ
ficos, reticulado, borda, contorno, toponímias, 
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rosas dos ventos, declinação magnética, quadros 
de maré título, escala e mais todos os aspectos 
próprios de uma Carta Naútica. 

d) Verificação e Correções finais 

Feita a edição, se imprime o documento 
completo mediante um ploUer convencional, em 
preto e branco. Esta prática é feita para verifica
ção. Em caso de erro, se procede a correção dos 
mesmos e uma nova plotagem. O procedimento 
se repete até não encontrar erros no documento. 
E por último a impressão da Carta Náutica e a 
sua publicação. 

AVALIAÇÕES 

Conhecidos os formatos de aquisição de 
dados (posição e sonda x, y, z) de maneira auto
mática, ressalta-se que, na atualidade, pode-se ter 
uma boa informação perto da realidade do fundo 
submarino, devido a quantidade de dados que 
pode-se adquirir em tempo real. Pelo contrário, 
precisa-se, de uma quantidade adequada de pon
tos para sua representação numa Carta Náutica, 
dependendo da sua escala, e que mostre inequi
vocamente, os perigos à navegação . 

Ainda na atualidade, a seleção de sondas é 
feita manualmente, pelo cartógrafo, segundo 
certos critérios que foram expostos 110 capítulo 
anterior. Para uma seleção automática pode-se 
sugerir três possíveis princípios ou soluções para 
a automatização da seleção das sondas: 

1. Proposta I 

Tem a ver com a aplicação, para o leito 
marinho, do trabalho de Dissertação do Mestrado 
de Portugal "Pré-Processamento e Armazena
mento de Dados Altimétricos Obtidos por 
Restituição Digital" da linha de Modelagem 
Digital do Terreno da superfície terrestre. O obje
tivo principal desse trabalho de Portugal é pro
curar uma solução que permita selecionar automa
ticamente cotas do terreno, a partir de um aparelho 
restituidor analógico onde as coordenadas de 
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pontos (x, y, z) são adquiridas, através de uma 
interface para o meio digital e, posteriormente, 
por programas de computador, densificadas de 
modo que se obtenha um arquivo de modelo 
digital do terreno que atenda ao Padrão de Exa
tidão Cartográfica. 

Analisando e seguindo os princípios deste 
trabalho pode-se efetuar algum tipo de seleção 
automática (posição e sondas x, y, z), a partir dos 
arqui vos e formatos expostos anteriormente apli
cado ao terreno do fundo do mar. Pelas caracte
rísticas dos algoritmos e métodos aplicados por 
Portugal, ajusta-se melhor o método de sondagem 
de linhas paralelas e radiais, porque inicialmente 
eles procuram os pontos significativos dos perfis, 
onde vão aumentando na medida que a decli
vidade do terreno cresça. Portanto, no sistema de 
linhas paralelas e radiais facilitaria aos algoritmos 
procurar melhor os pntos iniciando a procura por 
diferença de declividade, desde o início da linha 
de sondagem até chegar ao fim das linhas que 
estão nos arquivos. Pelo que foi descrito anterior
mente seria interessante testar o sistema de 
Portugal nos arquivos de linhas paralelas e radiais, 
e, depois, verificar os resultados com o sistema 
de seleção manual. A figura 8 mostra um exemplo 

gráfico. 
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FIGURA 8: Exemplo da Proposta I 
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Observa-se que o sistema pode, em princípio, 
realizar uma seleção de sonda. Porém, basica
mente não cumprirá todos os requisitos para a 
representação de sondas em uma carta náutica 
como por exemplo, o intervalo da posição, po
dendo, este sistema, ser utilizado como uma pré
seleção de sonda de uma grande massa de dados, 
diminuindo consideravelmente seu número. Da 
mesma forma pode-se utilizar o sistema depen
dendo de alguma necessidade específica como 
por exemplo, representar uma maior quantidade 
de dados onde o fundo marinho presente maior 
declividade, aplicando, depois, outro sistema para 
obter a correta representação em uma carta 
náutica. 

2. Proposta 11 

Segue um princípio de seleção demarcada 
pela posição sendo interessante para testar os 
arquivos de posição e sondas x, y, z. É um método, 
que inicialmente, procuraria uma área deter
minada para iniciar a primeira procura das sondas 
a ser selecionada. Depois de conhecer a mencio
nada área, que poderia ser por exemplo, os 
quadros de IOcm da quadrícula das folhas de 
bordo, iniciaria a procura da menor profundidade 
desta área . Em função desta sonda ou de várias 
(sondas com o mesmo menor valor absoluto), 
iniciar a procura num raio preestabelecido, que 
vai diretamente relacionado com a escala da carta 
a representar. Esse raio ou distância de procura 
pode variar de acordo as necessidades e requisitos 
do usuário final. A procura pode utilizar o prin
cípio de vizinhança onde compara a primeira 
sonda com as outras na distância estabelecida. A 
sonda selecionada deve ser o primeiro valor maior 
da menor sonda selecionada da área. Depois, em 
função da segunda sonda selecionada continua o 
mesmo processo até verificar todas as sondas 
desta área ou quadriculado estabelecido para a 
procura. Posteriormente, após de verificar a pri
meira área ou quadriculado e efetuada a seleção, 
procura a próxima até terminar com todas que se 
encontram na FB . 
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Nesta solução pode-se utilizar qualquer 
método de sondagem (linhas paralelas, circulares, 
radiais etc), porque as procuras e seleção serão 
de acordo com as áreas estabelecidas. 

Esta solução facilita a densificação das 
sondas devido ao fato de poder modificar o raio 
de procura para a seleção dependendo das áreas 
estabelecidas como por exemplo, quando essa 
área se afasta da costa e as profundidades são 
maiores. A figura 9 mostra um exemplo gráfico. 

RAIO DE POOCUM 

.l4-~~- SONDA 
SELECIONADA 

3.3 

FIGURA 9: Exemplo da Proposta 11 

3. Proposta In 
Segue um princípio de seleção demarcada 

pelas profundidades. Esse método de seleção, 
basicamente, seguiria o mesmo método da seleção 
exposta anteriormente. A diferença principal é 
que a área de início de procura estará demarcada 
pelas profundidades como por exemplo, iniciar 
procura entre 5 e 10 metros de profundidade. Ini
cialmente procuraria a menor sonda ou as me
nores sondas repetidas várias vezes. Portanto deve 
selecionar menores sondas de mesmo valor ou a 
menor sonda em função de uma distância 
estabelecida dependendo da escala a representar 
a carta. Essa distância poderia estabelecer como 
o método anterior, definindo um raio de procura 
com as sondas vizinhas depois de selecionar a 
primeira ou primeiras sondas menores. A procura 
e seleção terminaria quando encontrar as sondas 
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do mesmo valor ou a menor mais perto do limite 
da profundidade maior estabelecida até completar 
todas as áreas. A figura 10 mostra um exemplo 
gráfico . 
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FIGURA 10: Exemplo da Proposta 111 

Nesta solução pode-se utilizar qualquer 
método de sondagem para aquisição das sondas. 
Esse sistema facilita mais ainda a densificação 
porque, ao estabelecer os limites das profun
didades onde se originaria a procura e seleção, 
também se poderia estabelecer, automaticamente, 
o raio de procura. 

CONCLUSÕES 

Devido a existência da automatização de 
aquisição de dados e ao volume de dados que se 
desejam obter, facilita qualquer tipo de auto
matização para o pós processamento (curvas de 
nível, seleção de sondas, cálculo de volumes etc.). 

Pode-se destacar que as curvas de níveis, 
tanto para a seleção de sondas manual ou 
automática, são de grande importância, sobretudo, 
na proposta In exposta neste trabalho, onde as 
procuras são demarcadas pela profundidade . 

Para efetuar uma seleção automática de 
sondas é importante considerar todos aspectos 
relatados neste trabalho, em especial as normas 
estabelecidas pela OHI, para representar uma 
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carta náutica, bem como a parte de aquisição 
automática de dados, porque, basicamente, seria 
o ponto de partida para iniciar qualquer pós
processamento automático. 

Das três soluções apresentadas neste 
trabalho, a primeira (proposta I) precisaria de 
mudanças consideráveis porque, como se 
encontra atualmente, não cumpriria totalmente os 
requisitos para a representação de uma carta 
náutica como por exemplo, o intervalo de posição. 
Para as outras duas soluções seria interessante 
efetuar programas e algoritmos que poderiam 
testar e comparar com a seleção manual. 

Deve-se contar em todo momento, com os 
cartógrafos para efetuar os testes e melhorá-los 
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porque não existe suficiente bibliografia dos 
métodos para a seleção de sondas, contando-se, 
principalmente com a experiência desses 
profissionais. 

Dentro das sugestões para trabalhos futuros 
seria interessante: 

• Desenvolver algum dos princípios expostos, 
principalmente testar nas mais diferentes 
condições; 

• Comparar os resultados obtidos por meio 
da seleção automática com a manual usando os 
mesmos dados. 

• Desenvolver um método que possa atingir 
as necessidades de qualquer usuário final e não 

limitar-se as normas estabelecidas pela OH!. O 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
I - ANDRADE, Roberto & FERNANDEZ, Eliana. Sobre a Pre-seleção de Sondagens Batimétricas. Anais 

Hidrográficos, Tomo XLI, 1984. 

2 - CC PIRES , Altineu. Folhas de Bordo. Documentos Cartográficos Produzidos num Levantamento 
Hidrográfico, 1982. 

3 - CF SOARES, Girson. Sondagem. Sondagem e Varredura, 1992, coor. 1/93. 

4 - MAJ PORTUGAL, Jose Luiz. Pre-processamento e Armaz.enamento de Dados Altimétricos, obtidos por 
Restituição Digital. Tese, Instituto Militar de Engenharia (Cartografia), RJ, 1992. 

(i' j Vol. XIII - NQ 3 - 3Q Trimestre de 1996 29 



REPASSE DE RECURSOS DIRETO PARA AS ESCOLAS 

ttl 
Ministério da O menor valor éde R$500 

• 
Educação e do para as escolas de até 50 
Desporto está alunos nas regiões Sul, Su
incentivando a deste e Distrito Federal. O 

pa IClpação cada vez mai- maior pode chegar até R$ 15 
or da comunidade na vida mil, nas escolas com mais de 
das escolas públicas. Com dois 

este objetivo, no ano pas-íiiiii.i sado, o Ministro Paulo Re-
nato Souza lançou o pro
grama de repasse direto 
recursos. O programa 
mite que os recursos 
lária educação sejam 
sitados diretamente na 
ta bancária da escola 
tem Associação de 
Mestres, Conselho ou 
xa Escolar. 

Com isso, o MEC 
nou intermediários, ~~!iM 
com a demora 
ses da Prefeitu 
cretaria t:S'laOlla 
ção. Cada 
um valor 

vem dese 
repasse de \I~I'h~~': 

vro didático. A 
Distrito Federal e 

cárias, o repasse é feito 
para as Secretarias de Edu
cação ou Prefeituras Mu
nicipais. Quem deseja or
ganizar uma unidade ges
tora na sua escola deve 
procurar orientações nas 
Delegacias do MEC nos 
Estados. 

As unidades gestoras de
vem acompanhar e analisar 
como a escola está gastan
do o dinheiro que o FNDE, 
repassa para os gastos de 
manutenção. Para assegu
rar o controle dos recursos, 
o MEC divulga, diariamen
te, a relação dos municípios 
que estão recebendo a ver
ba da escola. Assim, qual

pessoa pode ajudar o 
a fiscalizar se 

Rio d e Janeiro , ~,.,ill ... , .. ~ ..... ~ ... ~ .. ~ª~~~~~~~~~~~~ 
Rondônia, Tocantins, e para as esco as que m uni e 
São Paulo, Minas Gerais e Paraná. gestora. A experiência vem sendo des~n-

Nesses Estados, cerca de 10 escolas re- volvida há um ano em alguns Estados. E o 
ceberam diretamente da FAE, os recursos caso de Goiás, Minas Gerais e Maranhão. 
Pi'ua a aquisição dos livros didáticos deste Além disso, diversos municípios têm ma
ano. O dinheiro foi repassado, também, para nifestado interesse pelo repasse direto. 
as Associações de Pais e Menores, Caixa O programa de alimentação escolar já 
ou Conselho Escolar. A FAE, investiu R$ 911 é totalmente descentralizado. A FAE repas-
mil para a execução do projeto. sa os recursos para as Prefeituras e Se-

As escolas que não participam da ex- cretarias de Educação, que se responsa
periência recebem os livros didáticos direta- bilizam pela compra e distribuição dos gê-
mente da FAE. Os processos de aquisição neros para as escolas. 



Uma Estratégia Rara Construção de um 
Sistema Híbrido Simbólico-conexionista 

para Apoio à Tomada de Decisão 

Arnalberto J. N. Seixas* 
Antônio Carlos G. Thomé** 

SUMÁRIO 

Este artigo apresenta de forma sucinta, a pesquisa e o trabalho 
desenvolvidos para se chegar a um Sistema Híbrido Simbólico-Conexionista 
para Apoio à Tomada de Decisão. O texto sugere algumas aplicações para tal 

sistema bem como um estudo de caso com dados reais que se mostraram 
desafiadores quanto ao seu pré-processamento e adequação ao modelo do 

Sistema Híbrido. São apresentados, também, os resultados obtidos e 
apontadas atividades futuras previstas para que tal trabalho possa ser 

aprimorado. 

INTRODUÇÃO 

O problema da tomada da decisão mais 
adequada e no tempo certo é fator de 
grande importância em todos os setores 

do conhecimento humano. Seus principais 
requisitos são: dispor do conhecimento neces
sário sobre o assunto e ter uma vasta experiência 
no setor. Ambos, os requisitos, são subjetivos, 
requerem longo tempo de formação específica e 
larga experiência profissional. A dinâmica e a 

* e-mail: jacques@ime.eb.br 
** e-mail:thome@nce.ufrj.br 
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evolução tecnológica da sociedade atual fazem 
da "tomada da decisão" um processo ao mesmo 
tempo complexo e fundamental. 

Para lidar com esta complexidade, faz-se 
necessário o uso de ferramentas de auxílio e de 
suporte aos processos de análise, simulação e 
tomada da decisão . É dentro deste contexto que 
vem se colocar o presente Sistema. 

Dependendo da área de atuação, os "agentes 
decisores" [PERS83] lançam mão de diferentes 
ferramentas de auxílio, como por exemplo o uso 
de técnicas estatísticas para análise das 
probabilidades de êxito; de modelos analíticos; 
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esquemas; maquetes; protótipos etc. Entretanto 
existem ferramentas mais modernas, entre as 
quais estão incluídas técnicas de Inte ligência 
Artificial ou Inteligência Computacional (como 
chamada por alguns), tais como Sistemas 
Especialistas [PASS89] e Redes Neurais. 

Sistemas Especialistas são, até o presente 
momento, os mais conhecidos e os mais utilizados 
como suporte à tomada da decisão [PASS93] . Tais 
sistemas atribuem grande importância ao conhe
cimento e à experiência prática do especialista 
que são extraídos do mesmo através de entrevistas 
e questionários e repassados ao computador em 
formas de representação específica como, por 
exemplo, as regras de produção . 

O emprego de Redes Neurais para esta classe 
de problemas ainda é pouco encontrado na 
literatura, embora estas apresentem-se, por suas 
características estruturais e de funcionamento, 
como uma ferramenta bas tante eficiente para 
aqueles casos em que haja a disponibilidade de 
um acervo histórico de dados , de onde o conhe
cimento sobre o assunto possa ser automati
camente extraído com base em evidências pas
sadas e, ainda, naqueles casos e m que os 
especialistas não estão disponíveis . 

Embora Redes Neurais apresentem soluções 
eficientes para os problemas de aprendizado com 
base em dados históricos, o que caracteriza um 
raciocínio indutivo, falta-lhes flexibilidade para 
justificar as decisões tomadas. Por este motivo, a 
integração destas redes com Sistemas Especia
listas, que oferecem o raciocínio dedutivo lógico, 
extraído do especialista no assunto, indica hoje 
um caminho promissor para pesquisa e desen
volvimento de modelos mais eficientes e eficazes. 

ÁREAS DE INTERESSE 

Existe um grande leque de atividades em que 
um auxílio automatizado à Tomada da Decisão, 
principalmente levando em consideração o 
conhecimento e experiência históricos, vem a ser 
de grande valia, como por exemplo. 

a) A predição de séries temporais no mercado 

de ações. Trata-se de um problema extremamente 
complexo, onde não só o comportamento histó
rico da ação é de capital importância mas também 
outras informações como a situação política e 
econômica do mercado, por exemplo, constituem 
fatores de influência bastante considerável 
[THOM92] . 

b) A análise de risco para empréstimo 
bancário. É um problema que até agora vem sendo 
geralmente tratado exclusivamente por Sistemas 
Especialistas [PASS93], gerados a partir da 
experiência dos analistas de crédito. Tais sistemas 
podem ser largamente enriquecidos com a 
introdução da experiência histórica, que pode ser 
obtida através do processamento automático dos 
casos e experiências adquiridas em empréstimos 
anteriores. 

c) A análise de risco de cobertura de bens 
móveis ou imóveis. Sabe-se que tal problema não 
se prende a regras estáticas bem estabelecidas, 
mas sim a instâncias que dependem muito de 
fatores econômicos, sociais, regionais etc. Tais 
fatores podem sre melhor captados e mantidos 
atualizados pelo paradigma conexionista através 
de treinamentos periódicos. Tais treinamentos 
permitem passar para o sistema a variação apre
sentada no mercado com a apresentação de novos 
casos surgidos no período de tempo em vigor para 
a nova atualização. 

d) A seleção de recursos humanos. Este é 
um problema que tem sido comumente operacio
nalizado por meio de testes de natureza psicotéc
nica e puramente técnica segundo alguns padrões 
de necessidade validados dentro de um certo 
contexto. Apesar disso, muitas vezes se observa 
que indivíduos selecionados são inadequados 
para a função a que se destinam. Embora não se 
possa a valiar exatamente o porque desse fato, su
põe-se que redes neurais, com uma massa de 
dados históricos corretamente levantados, poderia 
propor a não contratação de indivíduos com carac
terísticas semelhantes às de outros que trouxeram 
problemas em épocas passadas. Caberia ao 
Sistema Especialista a parte originalmente feita 
pelos próprios especialistas em seleção de pes-
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soaI, qual seja: a análise lógica das características 
do candidato, comparativamente com as 
desejadas para a ocupação do cargo vago. Dessa 
forma, o especialista fica liberado para atividades 
mais nobres como a preparação de novas baterias 
de teste, por exemplo. Um trabalho nesta área foi 
o realizado por Fran Labate e Larry Medsker 
[LABA93] durante o desenvolvimento de um sis
tema híbrido para seleção de equipes para tarefas 
específicas dentro do universo de funcionários 
de uma determinada empresa . 

e) De modo especial, foi moti vação para este 
trabalho, a necessidade de contribuir para uma 
melhor seleção dos recursos humanos para as 
Forças Armadas e em particular para o Exército 

Brasileiro . 

o MODELO SHIATD 

Esquematicamente, o SHIATD possui um 
pré-processador, um comitê de redes neurais, um 
módulo especialista e uma interface com o 
usuário que podem ser vistos, em destaque, na 
figura 3.1. 

Comitê de Redes Neurais 

I 
'--_---'o 
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O CASO ESTUDADO 

Buscou-se um sistema que apoiasse a decisão 
final sobre incorporar ou não incorporar um 
determinado conscrito I nas fileiras do Exército 
Brasileiro. Para tanto, foram utilizadas 
informações de cadastro de conscrito que, no 
passado, foram incorporados e, também, suas 
alterações do período de vida na caserna, que 
foram úteis para se gerar um conceito indicador 
do grau de adaptação do citado conscrito à vida 
militar. Com tais dados e a experiência de oficiais 
e sargentos experimentados em várias turmas de 
soldados , foram treinadas as redes neurais e 
formadas as regras do sistema especialista. 

Motivação Profissional 

Uma das principais, senão a principal missão 
das Forças Armadas e, em particular, do Exército, 
é formar seus reservistas para uma ocasião de 
necessidade de emprego; tarefa esta que é respon
sável pelo consumo de elevada parcela de seu 
orçamento. 

Muitas vezes , na vivência da tropa, nota-se 
que servem ao Exército, 
rapazes que não têm o 
menor pendor para tal 
serviço . Tal fato acarreta 
problemas na sua forma
ção, constituindo e carac
terizando uma série de pro-

Interface com o Usuário e Gerenciador do Sistema 

blemas, como por exem
plo : o uso do tempo de tal 
cidadão com baixo ren
dimento, quando ele pode
ria ser mais útil à nação e a 
si próprio em uma outra 
atividade qualquer; o uso 

dos recursos da Nação com 
alguém que não dará o 
retorno adequado; e a FIGURA 3.1: Esquema esclarecedor das partes componentes do SHIATD. 

Aparecem todos os seus componentes, destacando-se as funções, pelas interligações 
da figura. A Interface proporcionando o "diálogo" entre Sistema Especialista e Usuário; o 
Pré-processador, adaptando os dados de entrada para os formatos necessários ao Módulo 
do SE e ao Comitê de Redes Neurais; o Motor de Inferência trabalhando com fatos e 
regras da base; e o Comitê fornecendo seu pré-diagnóstico como base para a solução 
final que o Sistema Especialista fornecerá em nome de todo o SHIATO (etapa de utilização). 
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1. conscrito: cidadão em regime 
de seleção para o Serviço Militar 
Inicial (período anterior à 
incorporação) 
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possibilidade de existência de elemento muitas 
vezes aliciador de maus propósitos, que tende a 
perveter o bom preparo dos demais companheiros. 

Freqüentemente, devido a não se adaptar 
corretamente ao regime de treinamento, ou por 
trazer problemas familiares com os quais não 
consegue conviver bem, o recruta tenta fugas, 
obrigando, desta forma, o comando a fazer 
diligências no sentido de trazê-lo de volta ao 
quartel antes que passe à situação de desertor, o 
que faria dele um criminoso. Tais diligências são 
custosas, principalmente em grandes centros ou 
em lugares de distâncias físicas muito grandes 
como é muito comum em quartéis como os de 
Itajubá-MG, Rio de Janeiro-RJ e Pindamonha
ngaba-SP, por exemplo. 

À luz do que foi exposto, viu-se a valia de 
um ·sistema que, adicionalmente aos métodos e 
procedimentos hoje utilizados, pudesse ajudar o 
pessoal responsável pela seleção dos conscritos 
a identificarem aqueles que tenham maiores 
chances de serem bem-sucedidos e darem melhor 

I 

retorno às Forças Armadas. Desta forma, busca-
se evitar maiores gastos em material, pessoal e 
segurança; e, adicionalmente, criar condições de 
melhor emprego do orçamento, uma vez que, 
obtendo um percentual maior de sucesso na 
seleção do conscrito mais adequado, não seriam 
despendidos tantos recursos em ações desne
cessárias ao treinamento básico do reservista. 

Aquisição dos Dados Necessários 
[SEIX96] 

Quanto aos dados relativos aos resultados dos 
testes a que foram submetidos e outras 
informações pessoais, foram obtidos através de 
cópias magnéticas dos cadastros dos conscritos 
em disquetes de 3 1/2" através do C Infor/2-SP. 
Tais cópias compreendiam um subconjunto dos 
dados do conscrito, aqueles julgados relevantes 
para se estimar o comportamento de uma pessoa. 

V árias programas foram elaborados para 
gerar os arquivos de entrada de dados para o 
treinamento das redes neurais e para a base de 
fatos do sistema especialista. 
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Os dados relativos ao comportamento do 
soldado durante o período em que esteve incor
porado, foram levantados junto a 5 (cinco) uni
dades militares, todas de uma única especialidade 
(Engenharia), de forma a facilitar a homogenei
dade no que se refere aos requisitos necessários 
para um conscrito se tornar um bom soldado. 

As unidades escolhidas foram o ] II Batalhão 
de Engenharia de Combate e a 9!.l Cia de Enge
nharia de Combate (Escola) (Rio de Janeiro-RJ); 
o 211 Batalhão de Engenharia de Combate e a ] ]!.l 
Cia de Engenharia de Combate Bld (Pindamo
nhangaba-SP) e o 411 Batalhão de Engenharia de 
Combate (Itajubá-MG). Foram estas as escolhidas 
por se tratarem de unidades da mesma arma e 
estarem no Rio ou próximas do mesmo, onde o 
trabalho foi desenvolvido, facilitando, dessa 
forma, o acesso aos dados. O período de seleção 
e serviço militar compreendeu os anos de 1989 a 
]992. 

Esta etapa de coleta de dados foi realmente 
um grande gargalo para o desenvolvimento desta 
pesquisa: foram necessários treinamento de 
pessoal para investigar as cadernetas de alterações 
dos soldados e passar os dados de relevância para 
as fichas e montar um esquema de digitação para 
que fossem gerados os arquivos em correspon
dência biunívoca com os das características 
enviadas pelo C l11for/2. Tal montagem foi 
conseguida pela construção de um programa de 
montagem de arquivos a partir das alterações para 
simplificar o trabalho do digitador e evitar que, 
por um erro na digitação do RA (Registro de Alis
tamento), os dados de um determinado soldado 
fossem perdidos. Para tanto, tal programa abria 
o arquivo vindo do C Infor/2, verificava a existên
cia do RA digitado e, entao, caso fosse confir
mada a sua existência, solicitava, via menus, os 
dados das alterações, necessários para o cálculo 
do grau de comportamento do soldado. Isto feito , 
gerava um arquivo com o grau de comportamento 
do soldado, usado para ser convertido em um 
estereótipo do mesmo, conforme a rede a ser 
treinada (vide figura 4). 
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REDES 
Representação Interpretação Relação com o grau de 

da Saída da Saída compo"rtame nto 

O mau soldado Grau < 0.5 

TIPO I ( I saída) 0.5 bom soldado 0.5 <= Grau <= 0.59 

I ótimo soldado Grau > 0.59 

1-0 - 0 mau soldado Grau < 0.5 

TIPO 2 (3 saídas) 0-1- 0 bom soldado 0.5 <= Grau <=0.59 

0 - 0 - 1 ótimo soldado Grau > 0.59 

O contra-indicado a servir Grau < 0.5 
TIPO 3 ( I saída) 

I indicado a servir Grau > = 0.5 

FIGURA 4.1: Representação e Interpretação das saídas desejadas para as redes neurais. Tudo conforme gerado a 
partir das alterações dos soldados, pelo programa SHIASPA6. 

Para maior segurança na digitação dos dados, além de telas com as opções de respostas a cada 
solicitação, como pode-se ver no exemplo da figura 4.2, ao final, antes de gerar o grau de compor- ' 
tamento , o programa permitia ao di gitador alterar qualquer das entradas que, porventura tivesse 
sido feita de forma errônea (vide fi gura 4.3). 

.1 

II QURNHlS PRTSOES DE ~1('jI S [IE: 8 DIAS? 

" - UOL Tt=IR f'lO PRlNCIPRL 

1 - NEnHUt1n 
rPZ:li1::!1tr:j;WliU 

;3 - ;:' U HA I6 

.. _~Jl 

FIGURA 4.2: Tela do programa SHIASPA6 que solicita uma das informações contidas nas alterações do soldado. 
Observa-se que o digitador necessita apenas caminhar com a seta até a resposta desejada e, então digitar "enter" 
para que a resposta seja recebida pelo programa. Diminui bastante a probabilidade de erro de digitação. 
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FIGURA 4.3: Tela do programa SHIASPA6 que mostra ao digitador todas as suas respostas anteriores, possibilitando 
quantas correções o digitador precisar fazer, antes que seja dada for finalizada a digitação dos dados de alteração 
de um soldado. 

o programa citado, denominado SHIASP6, foi escrito em linguagem "C" para DOS pela facilidade 
de gerar códigos que pudessem rodar em um computador "XT", como foi o caso no início dos trabalhos, 
para a digitação dos dados. 

A partir dos dados extraídos, foram montados os conjuntos para treinamento e para testes das 
redes neurais valendo-se de técnicas de Feature Selection [THOM93] e de representação de 
características [LAWR91]. 

o Treinamento das Redes 

Foi seguida a seguinte de atividades para se chegar ao formanto final do Módulo Neural: 
1) Escolha da representação ideal para a saída das redes neurais (tabela 4 .1); 
2) Seleção, a partir dos arquivos vindos do C Infor/2, das características de entrada mais 

apropriadas para o problema (tabela 4.2); 
3) Escolha do número de camadas intermediárias e do número de neurônios mais adequados ao 

caso (tabela 4.3); 
4) O particionamento do espaço de entrada (tabela 4.3) e 
5) A escolha do modelo de comitê de redes ideal para o treinamento (tabela 4.3) . 
Todos os passos anteriormente citados, cujos resultados e decisões finai s serão vistos neste 

artigo, encontram-se melhor detalhados em [SEIX96, p. 93 a p. 104]. 
OBS.: Técnicas obtidas em [LAWR91] e [CR0092] foram utilizadas para representar as 

características. 
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REDES 
Re presentação Interpretação Relação com o grau de 

da Saída da Saída co mportam ento 

O cont ra- indicado a servir Grau < 0 .5 
( I saída) 

I indicado a serv ir Grau > = 0.5 

TABELA 4.1: Montagem da Saída Desejada para os treinamentos das Redes Neurais 

I) Condição de voluntário 2) Apresentação fo ra do prazo 

3) Pai não declarado 4) Mãe não declarada 

5) Residência em zona rural ou urbana 6) Existência de ocupação anterior 

7) Grau de escolaridade 8) Desejo de servir ou não 

9) T ipo de di stri buição 10) Grupo de distribuição 

11 ) Preferências por ati vidades de combate, 
mecânica, bu rocrática, e létrica, eletrôni ca ou gerais 
(carpintaria etc.) 

TABELA 4.2: Características selecionadas para comporem a entrada de dados para as redes neurais, a 
partir das 72 inicialmente disponíveis. Além destas, duas outras foram artificialmente construídas : se o 
conscrito tem uma relação PESO x ALTURA que lhe dá um físico problemático (baixo ou gordo demais) 
e se o conscrito vai servir no estado em que nasceu (bairrismo). 

Número de Camadas Intermed iárias OI 

Número de Neurônios na Camada Intermediária la 

Particionamento do Espaço de Ent rada 03 "c1usters" 

Modelo de Comitê Escolhido Fuzzy 

TABELA 4.3: Características Estruturais do Modelo Neural 

o MÓDULO NEURAL 

Foram estudados e tre inados os seguintes tipos de comitês : Winner Takes Ali [SEIX96] 
[THOM93], Especialista [SEIX96] , e Fuzzy [THOM93] [SEIX96] . Os testes mostraram que o comitê 
Fuzzy com três redes, cada uma com 10 neurônios na camada intermedi ária, era o que melhores 
resultados apresentara. A implementação do citado comitê é feita em três etapas : 

a) Pré-classificação das amostras: As amostras di sponíveis para o treinamento do comitê são 
classificadas pelo algoritmo Fuzzy C-means de acordo com o número de classes pré-es tabelecidas, 
gerando os centróides e a correspondente matriz de pertinência das amostras [THOM93][SEIX96] . 
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b) Treinamento: Dada uma amostra, ela é 
passada pelo algoritmo Fuzzy C-means de modo 
a que receba um grau de pertinência em relação a 
cada c1ase existente. Ela é, então, treinada por 
todas as redes (cada uma referente a uma classe 
específica) e a combinação final é feita, fazendo
se uma média ponderada das saídas de cada rede 
pelo grau de pertinência que a referida amostra 
possui em relação a cada classe. Só então o erro 
pode ser calcu lado e a retropropagação do mesmo 
pode ser feita. Esta retropropagação do erro 
começa multiplicando o valor do erro respecti 
vamente pelos mesmos graus de pertinência de 
forma a que cada rede retropropague a parcela 
do erro que a si pertence. 

c) Teste e Emprego: É feito apenas o forward 
do treinamento, obtendo-se a saída como a 
resposta do comitê. 

Na figura 5 .1 observa-se graficamente a 
constituição do comitê Fuzzy em regime de trei
namento. As redes R I, R2 e R3, são treinadas 
com todas as amostras e suas saídas são ponde
radas segundo os graus de pertinência que o 
algoritmo de clusterização indicou. 

A idéia contida no modelo Fuzzy é a de um 
corpo de jurados onde cada jurado tem um certo 
grau de confiabilidade em sua opinião. Desta 
forma, todos são ouvidos, entretanto, cada um 
com um peso de confiabilidade tanto maior 
quanto mais especializado for no caso em análise. 

o MÓDULO ESPECIALISTA 

Para o desenvolvimento deste sistema, foi 
utilizado um SHELL, recentemente elaborado, 
que facilitou o desenvolvimento das interfaces, 
devido ao acesso obtido ao código fonte 
[TEIX95] . 

As regras para o sistema foram obtidas de 
duas formas distintas que se completaram: uma 
pesquisa entre os responsáveis pelas se leções 
inicial e complementar do conscrito para que se 
obtivesse a sua opinião e, adicionalmente, foi feito 
um levantamento estatístico em função dos 
atributos levantados pelos especialistas (tab. 6.1), 
a partir do qual foram obtidas as probabilidades 
do conscrito ser contra-indicado, condicionadas 

aos valores dos seis atributos 
.....---------------------------, selecionados pelos especialistas 

como os mais importantes para a 
análise global. Tal levantamento foi 
feito com os dados não utilizados, 
quer em treinamentos quer em 
testes das redes neurais. 

O FUNCIONAMENTO 
COOPERATIVO 

o Sistema como um todo tem 
um funcionamento cooperativo 
entre os dois módulos que se faz 
através dos seguintes passos: 

I) Extração das características 
FIGURA 5.1: Esquema de treinamento do Comitê FUZZY, onde todas as necessárias para as entradas do 
redes treinam todas as entradas e fazem a composição da saída conforme Comitê Fuzzy' 
o grau de pertinência de cada entrada em relação a cada classe representada . ~ . . 
pela rede. Na retropropagação do erro, também o grau de pertinência é 2) Extl açao dos valol es dos 
considerado para que cada rede retropropague tão-somente a sua parcela atributos necessários ao Módulo 
no erro total. Especialista; 
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SIGLA PARA AS REGRAS SIGNIFICADO DO ATRIBUTO 

M Tem Pai e/ou Mãe não declarado(s) 

U Mora em zona Urbana 

O Tinha Ocupaçã anterior à incorporação 

B Nível de Escolaridade inferior à 5' série do 10 grau 

G Gosta de atividades de combate? 

D Grau (Grupo) de distribuição abaixo de 4?? 

FIGURA 6.1: Relação de Atributos Levantados para o Módulo Especialista 

3) Processamento das características, por parte do Comitê Fuzzy, gerando uma saída (chamada 
de PD)2 entre O (zero) e I (hum) que, dependendo de seus limites, indicará para a interface entre o 
Comitê e o SE a forma cálculo da aptidão, mostrada na tabela 7. I; 

4) A interface calcula e exterioriza a aptidão no monitor, arquivo magnético e/ou impressora. 

SAÍDA (PD) Formas de cálculo da aptidão 

01-0.5 
O Comitê tem certeza de ser aptidão = 100 - (55 + 90 *(0,5 - PD» 

contra-indicado. 

0 .7 - 11.0 
O Comitê tem certeza de ser Indicado. aptidão = IOO-(150*(I - PD» 

0.5 1--1 0.7 O Sistema Especialista entra em ação e gera o seu diagnóstico 
Caracteriza a dúvida do Comitê . (PCI);' então a aptidão é calculada como se vê: aptidão 

Neste caso, o SE é acionado e as duas 
opiniões são consideradas, embora a 

,100 - ( ) do SE tenha peso dobrado. (45 + 50(0,7 - PD» + 2* PCI 
--

3 

FIGURA 7.1: Formas de Cálculo da Aptidão emitida pelo Sistema Híbrido 

2. PD: Pré-Diagnóstico do Comitê Fuzzy. 
3. PCI : Probabilidade de ser Contra-Indicado. 
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RESULTADOS OBTIDOS E TRABALHOS FUTUROS 

I) Os treinamentos foram feitos com 301 amostras dentre as 355 completas (com todas as 
características necessárias ao treinamento). 

2) Foram reservadas as outras 54 amostras para serem utilizadas em teste que pudesse demonstrar 
a "performance" das redes e do sistema híbrido como um todo . 

3) A comparação entre todas as redes e outros modelos de comitês testados [SEIX96] que é feita 
de modo si mplificado na figura 8. 1, se vale dos Acertos imediatos (AC) aos quais a rede ou comitê 
chega, dos Erros em considerar Indicado um conscrito que deveria ser contra-indicado (EM) (pior 
dos erros) dos Erros em considerar contra-indicado um conscrito que deveria ser indicado (EB) e das 
dúvidas, que fazem com que o SE dê o seu parecer para a "aptidão" final (SE). 

4) Os resultados finais do Sistema Híbrido trabalhando com o comitê vencedor são mostrados na 
figura 8.2. A coluna "ESP" mostra o valor conhec ido do conscrito onde 1 = indi cado e O = contra
indicado; a coluna "PD" mostra o valor da saída do comitê; a coluna "PCT" recebe "X" quando não 
houve dúvida por parte do módulo Neural e, portanto, o SE não entra em ação, e recebe um valor de 
Probabilidade de ser Contra-Indi cado dado pelo SE quando o mesmo é empenhado (no caso de 
dú vida do módulo Neural). 

As colunas "APT"4 e "CF" mostram, respectivamente, a "aptidão" final dada pelo sistema híbrido 
e o conseqüente conselho representado por I (indicado) ou por O (contra-indicado). 

MEUIORl'S RESlJL TADOS 

FIGURA 8.1 : Comparando o resultado de teste, apenas do componente neural entre o Comitê 
Fuzzy com 3 redes de uma camada intermediária com 10 elementos nesta camada com todas 
as outras redes e comitês treinados. Percebe-se que o comitê Fuzzy além de não cometer 
qualquer tipo de erro, fica em dúvida num percentual menor que o melhor de todos os outros 
treinados. 

4. APT: Aptidão dada pelo "Sistema Híbrido Inteligente de Apoio à Seleção de Pessoal". 
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NR ESP PD PCI APT CF NR ESP PD PCI APT CF 

I I 0,79 X 68 I 28 I 1,00 X 100 I 

2 I 0,96 X 94 I 29 I 0,93 X 89 I 

3 I 1,00 X 100 I 30 I 0,80 X 70 I 

4 I 1.00 X 100 I 31 I 0.99 X 98 I 

5 I 0,94 X 90 I 32 I 1,00 X 100 I 

6 I 0.95 X 92 I 33 I 1,00 X 100 I 

7 I 1,00 X 100 I 34 I 1,00 X 100 I 

8 I 0,97 X 95 I 35 ° 0, 13 X 12 ° 
9 I 1,00 X 99 I 36 I 0,98 X 97 I 

10 I 0,7 1 X 57 I 37 I 0,98 X 97 I 

11 I 1,00 X 100 I 38 I 0,71 X 57 I 

12 I 0.74 X 6 1 I 39 I 1,00 X 99 I 

13 I 0,66 ° 84 I 40 I 1,00 X 99 I 

14 I 1,00 X 100 I 4 1 ° 0,13 X 12 ° 
15 I 0,96 X 95 I 42 I 0,78 X 68 I 

16 ° 0,49 X 44 ° 43 ° 0,37 X 34 ° 
17 I 0.97 X 95 I 44 I 0,97 X 95 I 

18 I 1,00 X 100 I 45 I 1,00 X 100 I 

19 I 1,00 X 100 I 46 ° 0,43 X 39 ° 
20 I 1,00 X 100 I 47 ° 0,26 X 23 ° 
21 I 1.00 X 100 I 48 ° 0,67 60 44 ° 
22 I 1,00 X 99 I 49 I 1,00 X 100 I 

23 I 0,99 X 99 I 50 ° 0,57 60 43 ° 
24 I 1.00 X 100 I 51 I 0,98 X 97 I 

25 I 0,81 X 72 I 52 ° 0,67 60 44 ° 
26 I 1,00 X 100 I 53 ° 0,26 X 23 ° 
27 I 1,00 X 100 ! 54 ° 0,57 60 43 ° 

FIGURA 8.2: Resultados esperados (ESP) e obtidos com o SHIASP. A coluna " PD" mostra os valores 
dados pelo comitê Fuzzy aos 54 elementos do teste; a coluna " PCI" mostra o valor dado pelo Sistema 
Especialista, quando solicitado pela dúvida do comitê; a coluna " APT" mostra a conclusão final do sistema, 
após "ponderar" os dois componentes (conexionista e simbólico) e por fim, a coluna CF mostra a conclusão 
a que chegaria o agente decisor: Com o comitê Fuzzy unido ao SE, o acerto total foi de 100%. 
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Como trabalhos futuros, estão, entre outros: 
I) Estudos para se elevar a integração RN x 

SE; 
2) Desenvolvimento de técnicas para facilitar 

extrair de uma massa de dados históricos, as 
regras corretas para um sistema especialista; 

3) Implementação de Interação SE x Usuário, 
de modo que permita ao sistema, em caso de per
manência em dúvida, solicitar informações com
plementares ao usuário, como por exemplo, as 

levantadas nas reuniões com os especialistas em 
seleção de recruta: tem olhos vermelhos, parente 
militar, pratica esporte, mora em favela, pratica 
alguma religião, e outras; 

4) Estudos para automatizar a atualização do 
SHIATD e prazos variáveis, de acordo com a 
aplicação; 

5) Avaliar outras modalidades de redes na 
composição do comitê, como por exemplo, as 
auto-organizáveis. O 
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Administração: Terceirização, 
uma Abordagem Estratégica 

Hamilton Bezerra Fraga da Silva* 

RESUMO 

A Terceirização (outsourcing), tendência de transferir para terceiros atividades 
que não fazem parte do negócio principal da empresa, 
tem sido a tônica no noticiário sobre Administração, 

tanto no setor público como privado. 
Tendo em vista a atualidade do tema, o artigo tem a pretensão de mostrar um 

modelo teórico quantitativo-qualitativo que instrumentalize a análise 
de "áreas de atividades" a se beneficiarem do processo de terceirização [3]. 
A metodologia tem como base os conhecimentos da Pesquisa Operacional 
conjugados com as Ferramentas da Gestão da Qualidade Total. Permite o 

desenvolvimento de estudos comparativos de produtividade relativa em termos 
de áreas a terceirizar. Trata-se, então, de uma ferramenta de apoio gerencial 

para tomada de decisão no que diz respeito a área que sofrerão, 
ou não, o processo administrativo de transferência a terceiros. 

Palavras-Chaves: Administração, Terceirização, Pesquisa Operacional 

INTRODUÇÃO 

O processo de gerenciamento de transfe
rência de atividades a terceiros necessita ser ava
liado quantitativa e qualitativamente. 

* D.Se. pela COPPE/UFRJ - (Professor Colaborador do 
Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança 
do Trabalho - Universidade Federal Fluminense - UFF, 
Niterói). 

A hipótese inicial parte do pressuposto de 
que é possível medir o desempenho de unidades 
(empresas) semelhantes que, apesar de possuírem 
diferentes gerenciamentos , desenvolvem-se sob 
as mesmas condições de mercado e são de um 
mesmo porte. 
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as "J" empresas pertencentes a um conjunto 
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observação "G", tomado para estudo, é feito considerando as mesmas "áreas de atividades" ("Ai") 
dessas empresas sujeitas a terceirização, as quais podem, no entanto, ter atividades-fins diferenciadas. 

o MODELO 

o modelo proposto para estudo comparativo "do que" terceirizar baseia-se na primeira fase em 
Pesquisa Operacional [2], [5]. O numerador com as parcelas "Tr" assume, neste caso, a forma de 
receitas (entradas). O modelo admite existir "R" entradas. O denominador com as parcelas "Ai" 
(saídas) representam, neste modelo, as áreas de atividades que normalmente sofrem primeiro o processo 
de terceirização, ou seja, o quanto a empresa gasta em: alimentação, limpeza, transporte de produtos, 
segurança, manutenção predial, transporte de funcionários, serviço jurídico, recepção, comunicação 
social etc. Poderão existir "I" saídas. Tanto o faturamento quanto os itens referentes a despesas são 
colocados de forma ponderada. No que diz respeito a receita, a empresa com maior faturamento terá 
a escala 100, as demais com as suas proporcionalidades. Para as saídas, de cada empresa analisada, 
os itens relativos ao que se deseja terceirizar são agora colocados de forma percentual em relação ao 
faturamento de cada empresa. 

Para cada empresa em observação a produtividade relativa HB terá valores compreendidos entre 
(0.1]. Se H B = 1, a unidade possui eficiência relativa, não deverá sofrer o processo de tercei
rização nas áreas em estudo . Caso possua HB < 1, a unidade possui ineficiência relativa, quando 
comparada dentro do conjunto observação, sujeita, portanto, a sofrer o processo de terceirização. 

O modelo de Pesquisa Operacional é mostrado a seguir: 

(I) 

sujeito a 

(2) 

(3) 

Onde: 
HB = representa um índice de uma unidade B que está sendo avaliada, razão entre saídas e 

entradas comparadas, 
B = representa a unidade (base) que está sendo avaliada, 
TrJ = quantidade observada de saída r produzida por J, 
A iJ = quantidade observada de entrada i usada por J, 
U rB = peso dado à saída r relativo à base B, 
V iB = peso dado à entrada i relativo à base B, 
E = número pequeno positivo (106

) 

O modelo desta fase deve seguir os 5 procedimentos abaixo relatados: 
1) Proceda uma prospecção no mercado e escolha um grupo de empresas que desejam participar 

de um estudo comparativo. 
2) Elabore um quadro I resumo . Neste quadro serão listados as "J" empresas e os seus dados 

agrupados em dois setores: dados que se desejam maximizar, por exemplo, faturamento "Tr" e dados 
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que se desejam minimizar "At (gastos com alimentação, transporte, jurídico etc.), ou seja, a formação 
de 2 conjuntos: numerador (entrada) e denominador (saída). 

3) Determinação da eficiência, razão entre o numerador e o denominador, levando-se em conta 
todas as empresas envolvidas na análise. Para esse cálculo pode-se usar o programa "LINDO" [6] ou 
o programa QSB+, de Pesqui sa Operacional, amplamente utilizados pelas instituições de ensino . 

QUADRO 1 - (Tr) x (Ai) para 8 empresas 

J Tr (%) AI (%) A2 (%) A3 (%) 

I 100 5 3 2 
2 84 2 4 4 
... ... ... ... . ... . . 

6 84 2 5 2 
7 73 2 2 3 
8 97 3 1 4 

4) A eficiência re lativa HB de cada empresa é calculada através do modelo de equações (1-3) 
I inearizado, onde se obtém o conjunto referência (conjunto de eficiênci a 100%) para cada empresa 
analisada e as folgas se houver. Neste momento, faz-se um quadro resumo listando por coluna as 
unidades que estão sendo avaliadas, a eficiência relativa, o conjunto referência de cada empresa, 
fo lgas de entrada e saída. 

5) Proceda a uma análise com base na eficiência rel ativa e suas folgas com o objetivo de determinar 
os excessos no denominador ou escassez no numerador, fontes geradoras de ineficiências. 

A metodologia descrita tem a pretensão de fornecer subsídios para a gerência. Após a função ter 
sido otimizada é possível saber onde se pode "mexer" para que a efic iência seja" I ". Escolha, então, 
as unidades que apresentaram eficiência menor do que" I " e compare com o seu conjunto referência 
(unidades que obti veram eficiência" 1 ") para descobrir a fonte de suas inefic iênci as. 

Para alcançar o conjunto referência, serão analisados os excessos nos qu an titativos do 
denominador nas empresas que foram consideradas ineficientes, assim como a escassez nos 
quantitativos do numerador. 

Com es te procedimento, a empresa que não obteve o desempenho" 1 " consegue se situar, e agora 
é sabedora da sua posição no ranking, quadro 2. 

A análise que será apresentada baseia-se nos resultados obtidos pelo programa (QSB+) e estão 
sumarizados nos quadro 2 a títu lo de ilustração: 

QUADRO 2 - Sumário dos Resultados 

J HB AI A2 A3 CONJ. Excesso de Saída 
folga folga fol ga REF. 

I 0.78 0.22 O O 3e8 1.32 0.66 0.44 
2 0.82 O O 0.41 Se8 0.36 0.72 1.13 
6 1.00 O O O 
7 0.91 O O O 3e8 0.18 0.18 0.27 
8 1.00 O O O 
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Com a aplicação do modelo constatou-se a existência de 4 empresas relativamente ineficientes 
U = I, 2, 4 e 7) e 4 empresas relativamente eficientes U = 3, 5, 6 e 8), ou seja, com HB = I. 

Entre outras, a empresa 7 é somente relativamente eficientes em 91 % quando comparada ao seu 
conjunto referência (3, 8}. 

Verifica-se, por exemplo, que a empresa I, entre outras, está consumindo, sem necessidade 26,4%, 
22 % e 22% de seus recursos com relação às saídas O I, 02 e 03 . 

O modelo qualitativo, aplicado na segunda fase, deve seguir os seguintes passos : 
a) Com base no quadro 2 escolha uma empresa participante do estudo que tenha obtido HB < 1, 

ou seja, uma empresa ineficiente, sujeita a terceirização das atividades em que não é competente. 
b) Determine o peso relativo K (%) dos excessos de cada parcela de entrada "Ai", de uma 

empresa "J" considerada ineficiente, no escopo total de entrada. O peso de cada parcela K (%) 

representa a importância relativa do "custo" do excesso de cada entrada, ou seja, a sua importância 
relativa quando comparada com o seu conjunto referência. O termo K (%) será utilizado como fator 
decisivo nas áreas que sofrerão a terceirização. 

c) O passo seguinte é a identificação de forma qualitativa e com a ajuda de técnicos da área, das 

possíveis ações gerenciais que deverão ser tomadas no intuito de diminuir as despesas com as áreas 
a terceirizar e/ou aumentar as saídas conforme estabelecido pelo modelo de Programação Linear. 
Observe as ações gerenciais que foram utilizadas no seu conjunto referência ou nas empresas líderes 
com o objetivo de copiá-Ias . 

Estabeleça o quadro conforme a seguir. As colunas são as entradas "Xi" ou saídas "Yr" com o 
seu respectivo peso relativo K (%). 

Estabeleça uma relação de peso forte, médio, fraco, como por exemplo (9, 3, I), respectivamente, 
entre todas as ações gerenciais e entre todos os dados de entrada ou saída, onde cada célula aij terá a 
sua relação com a ação gerencial i-ésima e com o j-ésimo dado de entrada. Em outras palavras, o 

valor 9, colocado na diagonal superior da célula ali' indica que a primeira ação gerencial tem forte 
relação com a primeira entrada. O estabelecimento desta relação é feita de forma qualitativa pelos 
tomadores de decisão. 

Multiplique cada peso da relação (aij) estipulada, como por exemplo (9, 3, 1), pelo peso da 
coluna correspondente, peso relativo K (%), perfazendo todos alj' fazendo variar "j". Faça o mesmo 
procedimento para todas as linhas conforme exemplo retirado do quadro 3, mostrado a seguir. 

Determine o peso relativo, em (%), de cada linha (I), de cada ação gerencial (AGI)' através da 

expressão: 

O maior peso ponderado, por linha, em ordem decrescente, indicará a ordem de prioridade das 
ações gerenciais , ou seja, a maior percentagem encontrada corresponderá à ação gerencial mais 
importante, que reduz os excessos (custos). 
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QUADRO 3 - Peso das Ações Gerenciais considerando uma empresa "J" ineficiente em 
termos de 4 áreas a sofrerem o processo de terceirização 

AÇÃO Alimentação transporte segurança jurídico 

GERENC. O que K(%) (AI) K(%) (A2) ... % (A3) K(%) (An) 

9 3 

AGI ali . " ". alI] 

AG2 

• 

• 

AGm 3 1 
a lm .. . .. . amn 

d) Faça uso da ferramenta da qualidade [4] conhecida como "5W e 2 H" para diminuir os excessos 
de entrada, fontes geradoras de ineficiências . Cabe observar que as ações gerenciais já foram 
determinadas, ou seja, "O Que/ What?" fazer (I .coluna do quadro 3) . Complete a técnica "5W e 
2 H", estabelecendo a matriz Quem? Who; Quando? When; Onde? Where; Por quê? Why; Como? 

How ; Quanto Custa? How much . 
e) A partir deste estágio muitos caminhos poderão ser adotados no estudo. Repare que as ações 

gerenciais foram tomadas de forma globalizada em relação as áreas a terceirizar. Verifique o valor do 
"quanto custa" as modificações e compare com as empresas prestadoras de serviços para tomada da 
decisão final , terceirizar algum serviço, ou promover mudanças. 

Cabe a seguinte explicação: ao fazer o modelo para o uso no programa (QSB +) adotou-se I 
entrada e 3 saídas . Na segunda parte do modelo qualitativo para aplicação em uma empresa fictícia 
com ineficiência relativa imaginou-se, por se tratar de uma demonstração, a empresa com 4 saídas 

(alimentação, .. . , jurídico). 

CONCLUSÃO 

Este trabalho propõe o uso de um procedimento sistêmico que se adotado pelos administradores 

poderá vir a ser uma das ferramentas da Terceirização, pois compara as empresas e verifica seus 
excessos de custos que, em última análise, são as fontes geradoras de ineficiência. 

O modelo por ser uma formulação matemática necessita que o administrador faça, também, uma 

Análise do Campo de Forças [I], mesmo que, matematicamente, o modelo indique a terceirização ou 
simplesmente mudanças obtidas através das ações gerenciais a serem implementadas. 

A análise do campo de forças é, por último, a identificação das forças ativas (propulsoras) e 

reativas (restritivas) existentes para que venha a ser tomada a decisão fin al, na qual devem também 

ser considerados outros fatores envolvidos, como os sociais. b intuito é diminuir a resistência capaz 
de prejudicar a implementação de um processo de mudança. O 

(íI' i Vol. XIII- N2 3 - 32 Trimestre de 1996 47 



PESQUISA 

ADMINISTRAÇÃO: TERCEIRIZAÇÃO. UMA ABORDAGEM ESTRATÉGICA 

BIBLIOGRAFIA 

I - BARRA, R. Trabalho em Grupo. Quality Mark, 1993. 
2 - EHRLICH, Pierre Jacques. Pesquisa Operacional. 6il edição, São Paulo, Editora Atlas , 1988. 
3 - GlOSA, Lívio A. Terceirização, U/11a Abordagem Estratégica. 3il edição, São Paulo, Pioneira Administração 

e Negócios , 1995. 
4 - OLIVEIRA, Sidney Teylor. Ferral1lentas para o April1loral1lento da Qualidade. Pioneira Administração e 

Negócios , 1995. 
5 - PIZZOLATO, N. D. e PUCCINI, A. L. Progralllação Lineat: Livros Técnicos Científicos Editora S. A. , 

1987. 
6 - USel'~' manualfor linear intelger and quadratic programming wifh lindo, 3il edição, Scientific Press , 1987. 

48 

As correias Huzi oferecem 
resistência . durabilidade e 
segurança no transporte e 
movimentação de carga que 
são feitas com a mais alta 
tecnologia, Em nylon ou poliéster. 
com formato anlldeslizante. 
mantém a carga sempre firme 
e segura. Huzi Sling e Huzi Estropo 
A solução definitiva para quem 
pega no pesado. 

HUZIMET AÇOS ESPECIAIS LTDA. 
Rua Álvaro Gomes. 127 - Alto do Mandaqui - CEP 02421 - São Paulo - SP 
Tel.: (Oll) 298-7022 PABX - Telex - ll- 21016 - HUZI BR 

Vol. XIII - N2 3 - 32 Trimestre de 1996 (~1II i 



Teses de Doutorado 

SOLUÇÃO NUMÉRICA DE 
ESCOAMENTOS DE FLUIDOS 

COMPRESsíVEIS E 
INCOMPRESsíVEIS EM 

GEOMETRIAS IRREGULARES 

Autor: Ernesto Ribeiro Ron zani 

Orientadora: Angela Ourivio Nieckele - Ph.D. 

(Tese defendida na pue/RJ. em 5 de fevereiro de 1996) 

Este trabalho propõe um método numérico de 

solução de escoamentos de fluidos compressíveis e 

incompressíveis a qualquer número de Mach em 

geometrias irregulares. Um sistema bidimensional de 

coordenadas curvilíneas não-ortogonais, coincidentes 

com os contornos físicos , é utilizado. Os componentes 

cartesianos da velocidade são usados nas equações 

da quantidade de movimento e os covarianles na 

equação da continuidade. 
Seleciona-se a técnica de volumes finitos para 

discretizar as equações de conservação dos princípios 

físicos , em regime permanente, devido esta preservar 

a propriedade conservativa das equações e a sua 

consistência física no processo numérico. Adota-se a 

configuração de malha co-localizada, avaliando-se 

todas as variáveis dependentes nos ponlos centrais 

dos volumes , que dividem o domínio físico. Os fluxos 

convectivos e difusivos nas faces dos volumes são 

avaliados com os esquemas Power-Law e QUICK. 

Especial atenção é dada ao tratamento numérico das 

condições de contorno . 

O problema do acoplamento massa específica

pressão-velocidade é solucionado usando-se uma com

binação das equações da continuidade, da quantidade 

de movimento linear e de uma equação de estado, 
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gerando duas equações de correção da pressão. A 

primeira corrige a massa específica e a pressão, a se

gunda, o fluxo de massa e a velocidade. Propõe-se 

uma modificação da equação de correção da velo

cidade usando um termo de compensação do erro 

obtido na sua avaliação, a fim de acelerar a conver

gência . Utilizam-se vários tipos de interpolação da 

massa específica na face, para minimizar as atenuações 

das variáveis, causadas pela falsa difusão. 

Para a solução das equações algébricas resultantes 

usa-se o algoritmo TDMA linha por linha e um pro

cesso de correção por blocos para acelerar a con

vergência. 

O método proposto é verificado em seis problemas 

testes , através da comparação com os resultados 

analíticos e numéricos disponíveis na literatura. 

QUíMICA DE 
ORGANOFOSFORADOS: 

DIISOPROPILFOSFORIL-AMIDAS, 
GUANIDlNAS, URÉIAS E TIOURÉIAS 

Autor: Marcos Costa de Souza 

Orientador: Whei Oh Lin - Ph.D. 

(Tese defendida no IME, em 29 de maio de 1995) 

Compostos bidentados contendo um grupo 

l-fosforil-3-carbonila (I) são conhecidos por formarem 

complexos coloridos com vários íons metálicos; são 

poderosos extratores de lentanideos e actinideos 
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trivalentes e também de cátions de metais alcalinos. Uma alteração da estrutura molecular deveria melhorar as 
propriedades extratoras destes compostos, tais como a capacidade de complexação e a seletividade frente ao 
cátion metálico. 

Para esta investigação foram preparados novos ligantes organofosforados contendo os grupos 
l-fosforil-2-aza-3-imino, -3-carbonila ou -3-tiocarbonila (11, 111 e IV, respectivamente) , bem como seus 

derivados heterocíclicos (V) : 

o IX R 

" " (iPrOhP-N C-N---R2 

H ~3 
(11) X=NH 

(111) x=o 
(IV) x=s 

(V) 

a)R2=R3=H 

b)R2=H; R3=metila 

c)R2=R3=metila 
N 

d)R2= H; R3= -<Q) 
. e)R2=H; R3= -© 

a) y= ---\0> 
b)Y= -Z~ 

li 

As fosforilguanidinas (lIa-c), as fosforamidas heterocíclicas (Va, b) e a fosforiltiouréia (lVa) foram obtidas 

pela reação bifásica entre diisopropilfosfito / teracloreto de carbono e a amina correspondente em solução de 

hidróxido de sódio aquoso : 
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As fosforiluréias (IIIa-d) e as demais fosforiltiouréias (lVb, c, e) foram preparadas através dos respectivos 
intermediários isocianato e isotiocianato: 

o 
11' 

. (iPrOhP'--N=C=O(S) AMINA (gasosa 1111 
--.'---'-'---'''''-'--'-'-''-'---,,~ \' a-d; IV b,e,e.) 

. ou em solução) 

Todos os produtos desenvolvidos foram devidamente caracterizados por espectrometrias de Infravermelho, 
Massas e Ressonância Magnética Nuclear cJlp, I3C e IH). Para uma análise estrutural mais aprofundada foram 
utilizadas técnicas de acoplamento em RMN em diferentes condições de temperatura e solvente, bem como 
estudos por Infravermelho em solução. Verificou-se assim que estes compostos se apresentam em diferentes 

arranjos tautoméricos ou conformacionais em função da capacidade de formação de pontes de H intramoleculares. 

",H, 
0" . X 

OPrOh~, ' 'lÓ, /R2 
N N 

I 
RJ 

(lSÓMEROS ZI E) ' 

X=NH 
X=OouS 

Para os estudos de complexação são apresentados os métodos empregados nas tentativas de síntese e na 

determinação da constante de estabilidade e da estequiometria dos complexos preparados. Por titulações 

espectro métrica (IH-RMN), condutométrica e espectrofotométrica (Ultravioleta) verificou-se a formação de 
complexos I: I e 2: I com cátions Cu+2, Zn+2 e Pb+2 através dos grupos P = O e C = X constituindo o sítio de 

coordenação. 
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M+
n = cátion metálico 

X=NH,O,S 

As constantes de complexação (~) dos complexos metálicos com estequiometria definida foram calculadas 

pelo método da razão molar e mostraram que a série das fosforiltiouréias apresenta os melhores ligantes para os 

cátions estudados em condições neutras. 

Constantes de formação (~) dos complexos de Cu+2, Zn+2 e Pb+2 com (IIId) e (IVa-c , e) 

L1GANTE Cu+2 

p 
Illd 3,6 X 105 

IVa indefinido 

IVb indefinido 

IVc 1,5x101O 

IVe indefinido 

ABSORÇÃO DE MICROONpAS NO 
SUPERCONDUTOR CERAMICO 

Bi-Sr-Ca-Cu-O 

Autora: Sônia Maria Vieira Araújo 

Orientador: Ronaldo Sergio de Biasi - Ph.D. 

(Tese defendida no IME, em 17 de maio de 1995) 

No presente trabalho foram experimentados dife

rentes tratamentos térmicos em amostras do sistema 

B i-Sr-Ca-Cu-O com o objetivo de obter amostras puras 

das fases supercondutoras Bi2Sr2CaCu20y (2212, 
Tc = 90K) e Bi2Sr2Ca2Cu30y (2223, Tc = II OK), que 

normalmente estão simultaneamente presentes nas 

amostras como sintetizadas. Encontrou-se um trata-

52 

Zn+2 Pb+2 

P P 
8,5 X 104 -

9,1 X 104 3,8 X 105 

3,0 x 105 3,5 X 105 

indefinido indefinido 

7,2 x 104 indefinido 

mento térmico capaz de produzir amostras puras da 

fase 2212, mas a produção de amostras puras da fase 

2223 só foi possível após a dopagem do sistema com 

uma pequena concentração de Pb, da ordem de 0,3 %. 
Uma vez obtidas amostras puras das fases 2212 e 

2223, passou-se à segunda fase do trabalho, na qual. 

amostras contendo proporções conhecidas das duas 

fases foram estudadas pelo Método de Absorção de 

Microondas Modulada mAgneticamente (MAMMA) 

para verificar se as duas fases absorviam microondas 

com a mesma eficiência. Os resultados experimentais 

mostraram que a fase 2223 absorve microondas 6,25 
vezes mais eficientemente do que a fase 2212. 
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Teses de Mestrado 

UMA APLICAÇÃO DE ANIMAÇÃO 
EM SISTEMAS HIPERMíDIA 

Autor: Davidsol/. Browl1 Ferreira Santos 

Odentadora: Lilia de Assunção Hess (DC) 

(Tese defendida no IME, em 27 de abril de 1995) 

Muitas veze,s, a leitura (browsing) de bases hiper

mídia provoca uma sensação de desorientação para o 

leitor destas bases . A excessiva quantidade de infor

mações disponíveis - muitas vezes acessadas de 

diversas formas e por vários caminhos - só será bem 

assimilada se estiver bem organizada e acessível a uma 

grande variedade de leitores. O enfoque usual se 

baseia na crença de que o leitor é capaz de memorizar 

uma grande quantidade de caminhos (hiperlinks) e 

associações a partir dos nós visitados. O enfoque ora 

proposto procura se utilizar da Animação como fer

ramenta de auxíl io visual na navegação de bases 

hipermídia (facilitando a busca das informações), 

através de um modelo para projeto de interface gráfica 

que oferece a possibilidade de autoria de aplicações 

- GMS. É apresntado o modelo ADMS (Allil1lated 

Graphical Multidil1lensional Structure), capaz de 

gerar informação de orientação a partir da manipulação 

interativa de fiwlIes de animação mediante recursos 

de visualização tridimensional. 

PLANEJAMENTO DE SISTEMAS: 
UMA VISÃO METODOLÓGICA 

Autor: David Enrique Jarami/lo Veloz - I" Ten (FAE) 

Odentador: Gregório Coelho de Morais Neto - TC 

(Tese defendida no IME, em 23 de fevereiro de 1995) 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um proce-
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dimento para a seleção e hierarquização dos diferentes 

componentes de um Sistema Aeroviário Estadual. 

Inicialmente, faz-se uma análise das metodologias 

de elaboração de Planos Aeroviários Estaduais 

utilizados no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá, 

e uma apresentação de modelos de Programação Linear 

voltados para a seleção de sistemas aeroviários. 

A seguir, propõe-se o modelo denominado de 

Problema de Localização e Máxima Cobertura para os 

Planos Aeroviários Estaduais (PLMC-PAE), de visão 

multiobjetivo, que permite gerar alternativas de 

sistemas aeroviários minimizando os custos de 

investimento e maximizando os números de 

passageiros e de localidades atendidas . 

Finalmente, apresenta-se um Estudo de Caso com 

os dados do Plano Aeroviário Estadual de Santa 

Catarina (PAESC) , no qual é feita uma avaliação 

comparativa entre a solução obtida pelo modelo 

proposto e a implementada pelo Instituto de Aviação 

Civil (IAC). 

MODELAGEM DE RECEPTORES 
SINTÉTICOS E DERIVADOS EM 

RECONHECIMENTO MOLECULAR 

Autor: Carlos Henrique Tomich de Paula da Silva 

Orientador: Peter Rudolf Seidl - Ph.D. 

(Tese defendida no [ME, em 12 de junho de 1995) 

A modelagem molecular é uma técnica recente mas 

já bastante utilizada por vários pesquisadores em todo 

o Mundo, podendo ser aproveitada como uma 

poderosa ferramenta para a compreensão e predição 

de muitas das propriedades moleculares de vários 

sistemas. 

53 



RESUMOS DE TESES 

Neste trabalho, propôs-se aprofundar os estudos 
iniciados na modelagem de sistemas receptores com 
estruturas compostas de duas "garras", derivadas do 
anidrido cárbico (endo - cü- [2.2.1] hepteno -5 -2,3 
- dicarboxi -anidrido) e separadas entre si por grupos 
rígidos aromáticos unidos a elas, denominados 
espaçadores. 

Tais sistemas, muitos deles recentemente estudados 
no Instituto Militar de Engenharia, IME, foram 
comparados a outros, preparados em trabalhos de 
Rebek, também recente, e pioneiros em reconhecimento 
molecular. 

A modelagem iniciada no citado trabalho realizado 
no IME, forneceu algumas indicações quanto às 
prováveis estruturas de alguns desses receptores . 

Mas, no presente trabalho, discutiu-se com maior 
profundidade as estruturas dos compostos derivados 
do novo receptor, o N,N' - bis - carbicidimida da 
acridina amarela, e também muito acerca do compor
tamento de tais sistemas frente a possíveis substratos , 
tais como a fenilalanina, ácido para - aminobenzóico, 
entre outros. 

Utilizando-se de alguns recursos inerentes ao 
método empregado, o campo de força MM2 de Allinger, 
foi possível, ainda, sugerir um novo receptor, com 
espaçador derivado da Naftilidina, como um anti
histamínico em potencial. 

Para todo esse aprofundamento, iniciou-se o 
trabalho com uma parametrização complementar à 
existente para o campo de força do software utilizado, 
uma vez que este encontrava-se incompleto e, portanto, 
inadequado para a modelagem desses receptores tão 
especializados. 

Em seqüência, otimizou-se a estrutura de um sistema 
similar, descrito na literatura, para fins de comparação 
e validação da calibração obtida com os novos 

parâmetros. 
Feito isso, tornou-se possível correlacionar os 

resultados do MM2 com os dos espectros de próton 
de quatro derivados do anidrido cárbico, precursores 
sintéticos daqueles receptores. 

Os espectros da carbicidimida da o-toluidina (endo 
- eis - biciclo [2.2.1] hepteno -2,3- dicarboxi (N -0-

toluil) imida), do epóxido exo da carbicidimida (endo
eis - biciclo [2.2.1] heptano - exo - 5,6 -oxo -2,3-
dicarboxi (N -o-toluil) imida) , do diácido da 
carbicidimida (ácido 4,6 -dicarboxi -N -o-toluil- biciclo 
l3 .3 .0] azaoctano -2,8 diona) e do cis-diol-exo da 
carbicidimida (endo-cis-biciclo [2 .2.1] heptano -exo-
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5,6 -dihidroxi -2,3 -dicarboxi (N -o-toluil) imida) 
apresentam uma característica em comum, a duplicidade 
de alguns sinais, atribuída à presença de dois confôr
meros principais . A existência de duas estruturas foi 
igualmente constatada com o MM2 e finalmente 
confirmada em experimentos de Efeito Overhauser 
Nuclear (NOE). 

Por fim, traçou-se um paralelo entre o modelo da 
literatura , com comprovada atividade receptora, e 
aqueles recentemente sintetizados no IME, com um 
dos quais conseguiu-se uma provável complexação 
de pelo menos um dos subtratos testados. 

Os resultados obtidos confirmam que os novos 
receptores podem ser estrategicamente projetados para 
complexar diferentes tipos de compostos, simples
mente variando-se os espaçadores, ou a funcionalidade 
das garras, de acordo com o interesse específico. 

Indiscutivelmente, as simulações envolvendo 
aminoácidos e compostos de interesse farmacológico 
abriram novas perspectivas para futuros trabalhos em 
muitas áreas afins. 

APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS 
DE EULER EM MODELAGEM DE 

SUSPENSÃO TIPO MACPHERSON 

Autor: Maurício dos Santos Silva 
Orientador: Clódio Alberto Pastro Sw'zeto 
Co-Orientador: Mauro Speranza Neto' 
(Tese defendida 110 IM E, em 19 de junho de 1995) 

Com o desenvolvimento tecnológico e científico 
dos últimos tempos, tem-se notado um grande 
interesse no desenvolvimento de procedimentos na 
área de dinâmica de sistemas multicorpos para 
aplicação em modelagem e simulação. 

Sistemas multicorpos são compostos por corpos 
rígidos ou deformáveis com grandes deslocamentos e 
grandes rotações. Exemplos de sistemas mecânicos 
que podem ser modelados como sistemas multicorpos 
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são máquinas, mecanismos, veículos, manipuladores 

e estruturas espaciais. 
As equações da cinemática e da dinâmica que 

governam o movimento desses sistemas são não 
lineares, e na maioria dos casos, não podem ser obtidas 
soluções fechadas . Nota-se então a necessidade do 
desenvolvimento de metodologias para modelagem, 
análise e simulação deste tipo de sistema com a 
utilização do computador como ferramenta para solução 
numérica dos sistemas de equações. ° trabalho apresenta o estudo da cinemática e da 
dinâmica de corpos rígidos no espaço, particularmente 
o modelo de uma suspensão de veículos do tipo 

MacPherson. ° modelo da suspensão é representado pelo con
junto de coordenadas cartesianas para translação e 
pelo emprego de parâmetros de Euler para orientação 
do corpo rígido no espaço. Utiliza-se restrições holo
nômicas adequadas para modelar os elementos de 
ligação entre os corpos, e mola e amortecedor como 
elementos bi-força. 

A formulação das equações cinemáticas e equações 
de movimento do sistema é realizada na forma matricial 

para facilitar a programação. 
Um procedimento computacional é implementado 

para a análise cinemática em que as equações da 
configuração são não lineares e resolvidas pelo mé
todo de Newton-Raphson. As equações para veloci
dades e acelerações são lineares e resolvidas a partir 
da solução da configuração. 

A análise dinâmica é obtida pela solução do sistema 
misto de equações diferenciais de movimento e 
algébricas de restrições nas acelerações , que é resol
vido como um sistema de equações algébricas lineares 
para as acelerações e os multiplicadores de Lagrange. 
As acelerações são integradas usando-se expansão 
de Taylor de primeira e segunda ordem para confi
guração e velocidade, respectivamente; utilizando-se 
ainda o procedimento de particionamento de cOOl'de
nadas generalizadas para pós processamento dos 
resultados. Implementa-se um algoritmo computacional 
para solução do sistema misto de equações de movi
mento associado ao algoritmo de integração e ao 
particionamento de coordenadas. 

Realiza-se ainda uma análise dinâmica inversa do 
mecanismo da suspensão para que se possa obter as ' 
forças de restrições que atuam entre os corpos. Um 
algoritmo para esta análise também é desenvolvido. 
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REDES NEURAIS APLICADAS À 
TEORIA DO COMBATE 

Autor: Eduardo Franco da Costa Fernandes - Cap/ 
QEM 

(Tese defendida no IME, em 21 de junho de 1995) 

A presente tese apresenta de forma detalhada o 
algoritmo clássico da retropropagação do erro para 
redes neurais e as leis de Lanchester para a previsão 
de baixas em combates terrestres. 

Apresenta-se também a base de dados QJM, orga
nizada pelo historiador-militar Trevor N. DuPuy, 
contendo dados reais de batalhas e previsões que , 
segundo a literatura disponível, são convergentes com 
as de Lanchester. 

Porém, análises iniciais mostram divergências entre 
as previsões QJM/Lanchester e as baixas observadas 
em combate. Para tentar-se achar um relacionamento 
funcional entre os valores teóricos e os observados, 
foram propostos e treinados modelos de redes neurais, 
baseados na retropropagação do erro. 

Na parte final do trabalho, mostra-se os resultados 
obtidos confrontando-se os dados reais de baixas, 
registrados na base QJM, com as previsões de QJM/ 
Lanchester e as fornecidas pelas redes neurais . 
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PROCEDIMENTO PARA TOMADA 
DE DECISÃO EM TERMINAIS 
MARíTIMOS PETROLEIROS 

Autor: EI/ g. Abdias Fe l'llal/dez Ral1l os 

Orientador: Fe l'lla l/do L. C. MacDolVell da Costa -

D.E. 

(Tese defendida no [M E, em 29 de junho de 1995) 

Es te trabalho tem como objetivo desenvo lver um 

procedime nto para dec id ir que alternati vas ou ações 

mitigatórias, devem se r tomadas em Terminais Marí

timos Petrole iros para melhorar o seu desempenho ope

rac ional , através da utili zação de um a técni ca da To

mada de Dec isão por O bje ti vos Múltipl os . denomi

nada Programação por Metas ou Goal Progra/1//1/ing. 

Tomar dec isões co ns titui uma tarefa bás ica da 

gestão. Dec idir é esco lher ou optar entre alternati vas 

viáveis. A maiori a das situações reai s que exi gem uma 

tomada de dec isão são caracteri zadas pe la ex istência 

de vári os o bj e tivos ou desej os. a sere m ating idos . 

Esses obje ti vos são freqüenteme nte conflitantes. 

A to mada de dec isão em Termin ais Marítimos 

Petro leiros passa pela defini ção de uma ferramenta que 

engloba as di versas vari áveis envo lvidas e que permite 

es tabelecer sob o ponto de vi sta s istêmico as diversas 

metas, dentre as quais pode-se citar: minimi zação dos 

custos, diminuição dos impactos ambientai s, mini

mização do tempo de es tadia no Terminal, e me lhori a 

dos métodos e programação. 

Como aplicação é formul ada uma situação real para 

a qual são apresentadas as so luções de acord o com o 

procedimento descrito ao lon go do trabalho. 

Como conclusão o procedimento au xili a ao tomador 

de dec isão re ve r c riti came nte as pri orid ades da 

estrutura, e as metas desej adas, permi tindo- lhe ainda 

prever o comportame nto do s istema , rea li zar o trade

off e os e feitos produ zidos devido a modificações no 

sistema ou nos métodos de operação. 
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PREDiÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS 
UTILIZANDO REDES NEURAIS 

Autor: Romildo Gonçalves Valente 

Orientador: Emll1al/uel Piseces Lopes Passos 

(Tese defendida no [M E, em 4 de julho de 1995) 

O presente trabalho propõe um no vo algori tmo 

conex io ni s ta chamad o RNV +P (Rede Ne ural dos 

Vi zinhos mais Próx im os) e dem o nstra seu uso na 

pred ição de séri es te mporais. O algoritmo cons trói 

ne urô nios es timad o res arra njad os em cam ad as, 

empreg and o s ua v izam e nto ke m e l co nju gad o à 
reconstrução do espaço-es tado de forma a reali zar 

aprox imação func ional. Neste trabalho ele é comparado 

a a lgo ritm os tr adi c ion a is, co m o o m é tod o de 

re tropropagação de erros, na predição da conhec ida 

série das manchas so lares e de uma série de um s inal 

laser , de comportamento quase caótico. Os resultados 

alcançados mostram que o algoritmo RNV +P pode ser 

empregado com sucesso como um estimado!'. 

FILTRAGEM DE KALMAN 
APLICADA A NAVEGADORES 

INERCIAIS 

Autora: Cristiane de Oliveira lorio 

Orientador: Geraldo Magela Pinh eiro Gom es - DI: 

ENSAE 

Co-Orientadol' : A lexandre Alves Sal/tiago 

M.Sc.MIT 

(Tese defendida no IME, em? de julho de 1995) 

O conhec imento da tecnologia inercial é, hoje em 

dia, uma questão estratégica e de segurança nac ional 

para qualquer país do mundo, além de ser amplamente 

utili zada em apli cações ci vis, com o no lançamento de 

satélites e explorações submarinas. 
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Nesse trabalho, apresenta-se os conceitos básicos 

utili zados em navegação inercial e a integração do 

Sistema de Navegação Inercial (SNI) com o Global 

Positiolling Systel1l (GPS). Esta integração é 

implentada como um método eficaz para aproveitar as 

melhores características de cada sistema e manter os 

erros em posição limitados ao longo do tempo. 

A integração dos sistemas é realizada por meio de 

um algoritmo linear de Filtragem de Kalman. O modelo 

completo dos erros do SNI foi desenvolvido e o Filtro 

de Kalman baseado na dinâmica desses erros foi 

implementado emfeedforwardefeedback. 

As medidas de aceleração e de velocidade angular 

foram geradas para as trajetórias definidas no Capítulo 

5 e as simulações apresentadas nesse capítulo 

permitirão a comparação entre o desempenho de um 

SNI puro e um sistema integrado SNI/GPS além da 

comparação entre as duas implementações do filtro. 

MÉTODO DE ESPECTROMETRIA 
GAMA IN SITU PARA 

DETERMINAÇÃO DE DOSE GAMA 
AMBIENTAL 

Autor: Claudio de Carvalho COllfi 

Orientadores: lvanor Antônio Sachett - M.Sc. e Rex 

Nazaré Alves - D.Se. 

(Tese defendida no [ME, em [3 de julho de 1995) 

O presente trabalho visa o estabelecimento de uma 

metodologia para calibração de detectores de germânio, 

empregado na espectrometria gama in situ, para 

determinação da distribuição da taxa de exposição 

gama ambiental em função das energias dos fótons 

incidentes . Com essa finalidade foi desenvolvido, 

u'tilizando a técnica de desmembramento de espectro 

(stripping), um programa de computador de análise de 

espectros, visando a discriminação da contribuição 

da absorção parcial da radiação gama (efeito compton) 

que ocorrem na região ativa e não ativa do detector. O 
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espectro de absorção total resultante é então conver

tido em distribuição de fluência com a energia dos 

fótons incidente no detector, que por sua vez, é usado 

para calcular a taxa de exposição gama ou kerma no ar. 

Os parâmetros de desmembramento de espectro e 

conversão para fluência serão determi nados através 

da calibração do detector com fontes gama puntifor

mes. A validação da metodologia estabelecida foi feita 

pela comparação dos resultados obtidos com os valores 

da taxa de exposição gama no ponto de interesse 

determinados a partir da atividade de fontes padrões 

de radionuc\ídeos. Este método é aplicado na medida 

direta da distribuição da taxa de exposição gama em 

função da energia no próprio local de investigação, 

denominadas "Técnicas de medida in situ", fornecem 

respostas rápidas em casos de emergências sendo 

também útil para medida em ambientes fechados. 

PROCEDIMENTOS HEURíSTICOS 
PARA A OBTENÇÃO DE SOLUÇÕES 
APROXIMADAS PARA PROBLEMAS 

H2 / Hoo MIMO 

Autora: Mônica Toledo Von Sydow C. Pereira 

Orientador: Gilberto Oliveira Corrêa - PhD 

Co-Orientador: Geraldo Magela Pinheiro - DI' 

ENSAE 

(Tese defendida no [ME, em 26 de julho de 1995) 

Este trabalho apresenta inicialmente um problema 

de controle ótimo no qual o critério (relativo à atenua

ção de sinais de perturbação) e a restrição (relativa à 

margem de estabilidade) são respectivamente, nOImas 

H2 e Hoo ponderadas de funções de transferência em 

malha fechada. 

A tese em questão têm por objetivo analisar a 

possibilidade de extensão para o caso multivariável 

do procedimento proposto em Corrêa (CORRÊA, 1993) 

para a síntese de controladores com bom desempenho 

no que se refere aos objetivos de atenuação de sinais 

de perturbação e de margem de estabilidade. 
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À seguir, apresenta-se uma implementação desen
volvida neste trabalho de várias formas de atualização 
do peso na freqüência para versões multivariáveis 
deste procedimento. Posteriormente, são examinados 
exemplos multi variáveis de aplicação do procedimento, 
visando uma análise comparativa entre as várias fotTIlas 
de atualização descritas. 

Finalmente, apresenta-se uma síntese sobre o 
trabalho realizado obtendo dos exemplos de aplicação 
do procedimento multi variável, indicações do potencial 
do mesmo como forma efetiva para obter soluções de 
compromisso entre os objetivos de atenuação de sinais 
de distúrbio e boa margem de estabilidade. São então 
apresentadas propostas para trabalhos futuros com 
vistas ao prosseguimento desta linha de pesquisa. 

APLICAÇÕES DO 
ELETROMAGNETISMO NA 

ENGENHARIA NUCLEAR 
CíCLOTRON 

Autora: Teresa Cristina Dalla Riva da Nóbrega 

Bastos 
Orientadores: Orlando Ferreim Lemos ./únior -

D.Se. e Rex Nazaré Alves - D.Se 
(Tese defendida no IME, em 18 de agosto de 1995) 

Foram apresentadas aplicações eletromagnéticas na 
área nuclear com ênfase no cíclotron . Foram postos 
em prática experimentos de aplicações na Engenharia 

Nuclear, com o cíclotron CV-28 do IEN. 
Foram feitas considerações sobre a importância do 

desenvolvimento de métodos e de dispositivos para 
acelerar partículas carregadas . Apresentaram-se 
métodos bem-sucedidos nos anos 30 e o desenvol
vimento dos dispositivos chamados de aceleradores. 

Relacionaram-se os primeiros aceleradores que 
empregaram campos eletrostáticos para acelerar 
partículas em trajetórias retilíneas. 

Além dos aceleradores , foram descritos outros 
dispositivos eletromagnéticos de grande importância 
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em pesquisa e tecnologia como os espectrômetros de 
massa e os separadores. 

Foi produzida uma fonte de pósitrons com feixe do 
cíclotron do IEN . Explicita-se que partículas 
subatômicas elementares, como os pósitrons, são 
modernamente usadas para investigar propriedades 
de materiais de interesse para aplicações da Engenharia. 

No cíclotron do IEN as aplicações mais promissoras 
apresentam-se na Área Ambiental seja na preparação 
de Radioisótopos - Traçadores seja na Análise por 
Ativação para detecção de elementos pesados . 

REAVALIAÇÃO DO COf)JTEÚDO 
RADIOATIVO PERMISSIVEL EM 

EMBALAGENS PARA O 
TRANSPORTE 

Autora: E/izabeth Costa Machado 
Orientadores: Paulo Femando Lavalle Heilbrol1 
Filho e Rex Nazaré Alves 
(Tese defendida no 1ME, em 23 de agosto de 1995) 

o objetivo desta tese é avaliar de forma crítica as 
recomendações feitas pela Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA) para o conteúdo radioativo 
permitido em embalagens de transporte, constantes 
nos documentos Safet)' séries nilli 6 e 7. Tais 
recomendações foram adotadas pelo Brasil através da 
Norma CNEN - NE 5.01 da Comissão Nacional de 
Energia Atômica (CNEN). 

Os limites de atividade associados à quantidade de 
material radioativo em embalagens para o transporte 
foram reavaliados neste trabalho usando os mesmos 
cenários de exposição e modelos de acidente pro
postos pela AIEA, porém aplicando uma metodologia 
diferente . Os resultados encontrados permitem em 
alguns casos o transporte de quantidades maior de 
radioisótopos por embalagem, com conseqüente 
redução dos custos, sem no entanto diminuir o grau 
de segurança requerido . 
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DESENVOLVIMENro 
E TECNOLOGIA 

Conceitos Básicos de Estabilização 
de Projetis 

Ricardo Ferreira Moraes* 
Luís Paulo Machado Amorim** 

INTRODUÇÃO 

G
rantir que um projetil descreva a trajetória de um ponto durante todo o seu deslocamento é 
m problema que sempre foi estudado. Flechas e lanças foram provavelmente os primeiros 

projetis longos lançados pelo homem. Logo descobriram, intuitivamente, que concentrar a 
massa próximo a cabeça seria a melhor forma de estabilizá-lo. Mais tarde aletas foram colocadas na 
parte anterior do projetil. 

ESTABILIZAÇAO POR ALE TAS 

A figura I mostra o centro de massa da flecha, representado pelo ponto G. Se a flecha der lIma 
guinada para cima ou para baixo movendo-se obliquamente, então, devido a grande área de superfície 
da aleta na parte traseira, a pressão do ar resultante agirá no ponto P e irá girar a flecha em torno de 
G, colocando-a em sua trajetória correta. O centro de pressão localizando-se num ponto anterior ao 
centro de massa fará com que o projetil viaje sempre com o nariz voltado para frente . Este tipo de 
estabilidade é chamado de estabilidade estática. 

• Capitão QEM. 'fi 
•• Aluno graduado do 42 ano. FIGURA 1: Estabilidade de uma Flecha 
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DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 
CONCEITOS BÁSICOS DE ESTABILIZAÇÃO DE PROJETIS 

Estabilização por aletas é usado em morteiros, bombas, foguetes e outros armamentos . As aletas 
são colocadas na traseira do projetil com a finalidade de aumentar a área de superfície atrás do centro 
de massa, fazendo com que ele viaje em um estado de equilíbrio . Entretanto, existem desvantagens 
neste tipo de estabilização. O projetil com aletas é propenso a mudanças na trajetória devido aos 
efeitos do vento, principalmente para engenhos autopropulsados. A combinação de ventos fracos 
com projetis autopropulsados no início do vôo permitem que o foguete vença as forças do vento, 
entretanto para ventos fortes é difícil de se garantir que o projetil não se desviará do seu trajeto 
original. 

ESTABILIZAÇÃO POR MOVIMENTO DE SPIN: GIROSCÓPIOS 

As granadas modernas possuem seu centro de massa perto de sua base e o centro de pressão 
perto do nariz; deste modo elas tem a melhor performance possível. Estudos e experimentos che
garam a este desenho ótimo do projetil. Entretanto, esta forma faz com que o projetil seja instável 
durante o vôo. 

A estabilidade dinâmica é obtida dando a granada uma rápida rotação a qual produz forças 
giroscópicas. Um giroscópio, em sua forma mais simples, pode ser considerado como um pião pesado, 
o qual se deixado parado, não mantém-se em pé, mas quando gira rapidamente em torno do seu eixo 
vertical não só fica em pé como também resiste a qualquer tentativa de puxá-lo da sua posição. 

A figura 2 mostra duas vistas de um pião em movimento. A primeira vista dá a impressão que ele 
cairá, entretanto ele continua em pé com um movimento de precessão em torno do eixo AB. O 
movimento de precessão pode ser entendido como um movimento que tem a forma de uma espiral 
decrescente. 

A 

B 

(a) Vista lateral do pião 
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DIRECÃO DO 
MOVIMENTO 

...... I<--lf---.-----. 

FORÇA F 

(b) Vista superior do pião 

FIGURA 2: Movimento Giroscópico 
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DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 
CONCEITOS BÁSICOS OE ESTABILIZAÇÃO DE PROJETIS 

Se for feita alguma tentativa de puxar o pião, como mostrado na figura 2b, ele irá resistir a este 
puxão e tenderá a se mover na direção mostrada. 

Outro movimento observado é a nutação, na qual temos um movimento rotacional em um pequeno 
círculo, tendo a forma de uma roseta. Relacionando ambos movimentos, nutação e precessão, no vôo 
do projetil temos o efeito ilustrado na figura 3. 

-~~ . . r.r... "'" I \ I \ ~""",,,,,=-,,,,,,,. __ 
. . 

FIGURA 3: Precessão e Nutação em Projetis com Spin 

Observe que tanto a nutação como a precessão são rapidamente amortecidos pela ação giroscópica 
do spin, e o projetil é estabilizado depois de percorrer uma distância relativamente curta. 

Devemos levar em consideração que é mais fácil dar um movimento de spin num pião pequeno 
e gordo do que num longo e fino. Além disto, o primeiro tipo de pião é menos afetado por distúrbios 
externos quando está girando . 

O critério de estabilidade de uma granada girando em spin é o mesmo para um pião . Assim se ela 
tem um diâmetro grande e não é muito comprida, pode-se estabilizá-la através do spin causado pela 
raia do cano. Um foguete é normalmente longo e fino, e estabilizá-lo por rotação apenas é muito 
difícil, pois seria necessário que dessemos a ele uma rotação altíssima. De fato, experimentos 
mostraram que uma vez tendo o comprimento excedido o calibre em 7 vezes o projetil não deve ser 
estabilizado por rotação apenas. 

GRANADAS INSTÁVEIS E SUPERESTÁ VEIS 

A velocidade de spin na qual a granada precessa depende da distribuição de peso, da forma e da 
posição do centro de gravidade. Porém, mais importante é esta velocidade relativa à velocidade de 
translação e que afeta a pressão do ar no projetil. 

Do mesmo jeito que no pião, se a granada está girando rapidamente em torno de seu eixo, a 
precessão será muito lenta e em conseqüência o nariz do projetil não se inclinará o suficiente e cairá 
ao solo batendo com a base primeiro, como mostra a figura 4. Este é o caso da munição 
superestabilizada, usada em armas pequenas e que requerem um longo alcance. 
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FIGURA 4: Granada Superestável 

Por outro lado, se a velocidade de spin é pequena, a granada precessa muito rapidamente e o 
efeito resultante é o giro do nariz mai s rápido que a trajetória. Deste modo a granada perde alcance 
considerável. Este é o caso de um projetil instável e um zumbido alto durante o vôo. O 
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DAV 
Dados Acima da Voz 

Marcello Praça Gomes da Silva* 

SINAIS DIGITAIS E 
SINAIS ANALÓGICOS 

Com o crescimento intenso da informática 
nos últimos vinte anos foi necessário ade
quar as redes de telecomunicações de lon

ga distância para o transporte de sinais do tipo 
digital. 

Esta rede havia sido implantada para trans
portar sinais analógicos através de rádios em 
microondas de alta capacidade (analógicos tipo 
FDM-FM ou Frequency Divisian Multiplexing / 
Frequency Madulatian) . 

Tais equipamentos funcionam muito bem 
para os sinais de voz oriundos de multiplexes te
lefônicos . Todavia, não podem transportar dire
tamente os sinais digitais. 

Os rádios digitais cumprem muito bem esta 
função. No entanto, seria um desperdício não se 
aproveitar a enorme malha de rádios analógicos 
já em operação comercial ao redor do mundo. 

* Engenheiro eletrônico da Embratel (Departamento de 
Transmissão Terrestre). 
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INTRODUÇÃO AO DAV 

Como solução para a transmissão de sinais 
digitais, nas redes de microondas analógicas, fo
ram desenvolvidos os chamados sistemas híbri
dos. Nesses sistemas, uma banda básica de tele
fonia (FDM) ou televisão (TV) é transmitidajun
tamente com uma banda básica digital em um 
mesmo canal de RF (radiofreqüência). 

Conceitualmente existem três sistemas híbri
dos distintos , a saber: 

- Dados Abaixo da Voz ou DUV (Data 
Under Vaice), 

- Dados Entre a Voz ou DIV (Data [n Vaice), 
- Dados Acima da Voz ou DAV (Data 

Abave Vaice) . 
O DUV (Data Under Vaice) insere uma ban

da básica digital abaixo da banda básica telefô
nica FDM-FM. A figura I mostra o espectro com
binado do sinal híbrido DUV + FDM-FM. 

O DIV (Data [n Vaice) insere uma banda 
básica digital no meio da banda básica telefônica 
FDM-FM. A figura 2 mostra o espectro combi
nado do sinal híbrido DIV + FDM-FM. 
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potência 

FDM 

FM 
DUV 

freqüência 

FIGURA 1: Espectro DUV + FDM-FM 

potência 

FDM FDM 
FM FM 

DIV 

freqüência 

FIGURA 2: Espectro DIV + FDM- FM 

potência 

FDM 
FM 

DAV 

freqüência 

FIGURA 3: Espectro DAV + FDM- FM 
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O DAV (Data Above Voice) insere uma banda básica digital acima da banda básica telefônica 
FDM-FM. A figura 3 mostra o espectro combinado do sinal híbrido DAV + FDM-FM. 

As figuras I, 2 e 3 não estão em escala (nem a potência no eixo das ordenadas nem a freqüência 
no eixo das abscissas) e mostram em termos gerais a alocação de freqüências. 

Quando o DAV é instalado sobre uma banda básica telefônica (BB TF) ele é conhecido como 
DAV TF (TF de telefonia) ou, simplesmente, DAV. 

Um quarto sistema, chamado Dados Acima do Vídeo (DAVID - Data Above Video) , é uma 
variação do DAV. No DAVID, a banda base telefônica FDM-FM foi substituída por um sinal de 
televisão AM-VSB (Amplitude Modulation Vestigial Side Band). 

Conceitualmente falando, o espectro do sinal híbrido DAVID é similar ao espectro do DAV. A 
figura 4 mostra o DAVID combinado com o sinal de TV tipo AM-VSB. 

potência 

AM 

VSB DAVI D 

freqüência 

FIGURA 4: Espectro DAVID + TV AM-VSB 

Neste artigo, usaremos a terminologia DAV indistintamente para o DAV propriamente dito (ou 
DAV TF) como para o DAVID (ou DAV TV). 

A FILOSOFIA DAV 

As figuras 5 e 6 mostram, respectivamente, a posição dos equipamentos DAV na transmissão 
(DAV TX ou DAV combinador) e na recepção (DAV RX ou DAV separador) em um sistema rádio 
analógico genérico . 

BB (TF ou TV) C 
DAV O 

Dados O M 

FIGURA 5: DAV na transmissão - DAV combinador 
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COM: Comutação do Rádio 
MOD: Modulador 
TXM: Transmissor 

65 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

DAV - DADOS ACIMA DA VOZ 

equipamento rádio 

BB (TF ou TV) O C D R 
DAV O E X 

Dados M M T 

FIGURA 6: DAV na recepção - DAV separador DEM: Demodulador 
RXT: Receptor 

No primeiro caso, o DAV realiza a função de combinar um trem de dados com uma banda básica 

de telefonia ou televisão . No segundo caso, o DAV faz a separação do sinal combinado (sinal híbri

do) em suas componentes (telefonia ou televisão, e dados) . 

O trem de dados é um agregado El (hierarquia CEPT) sob a recomendação ITU-T G .703 (Euro

pa, Brasil). ITU-T é a denominação atual do antigo CCITT. 

O agregado El vale 2048 quilobits por segundo ou 2,048 megabits por segundo (Mbit/s) como é 

mais conhecido. Alguns autores se referem a este agregado simplesmente como 2 Mbit/s. 

O DAV é sempre inserido antes do equipamento de comutação rádio no caso da transmissão 

(TX) e após o equipamento de comutação rádio no caso da recepção (RX). Isto garante que a comu

tação do equipamento rádio ocasionará a comutação do sinal híbrido. 

Para televisão, o DAVID é posto na transmissão após o combinador de som e vídeo (SVC -

Sound-and- Video Combiner) . Na recepção, o DAVID é posto antes do separador de som e vídeo 

(SVS - Sound-and- Video Separator) . 

A fim de garantir a continuidade do tráfego da banda básica analógica caso o DA V fique inoperante, 

existe a possibilidade de se realizar um desvio (by-pass) manual (independentemente na transmissão 

e na recepção) . O mesmo é realizado no chamado BDI (Bastidor de Distribuição Intermediária) . 

Se o DAV deixar de ser alimentado (devido à uma falha no seu sistema de alimentação) irá se 

perder a banda básica telefônica a menos que exista o by-pass manual. 

A figura 7 mostra os blocos fundamentais de um DAV. 

Na transmissão o sinal de dados na entrada passa por um modulado)' PSK (Phase-Shift Keying) 
de 4 fases (ou 4-PSK) . 

Através de um filtro combinador (passa-baixa para o sinal analógico e passa-faixa para o sinal 
digital) forma-se o sinal híbrido de saída. 

Na recepção, o sinal combinado é separado via fi ltro separador sendo a parte digital recuperada 
pelo demodulador 4-PSK. 
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LPF 

I 
MOD ~ I BPF 

LPF 

I DEM ~ BPF I 

FIGURA 7: Blocos Fundamentais do DAV 

LPF: Filtro Passa-Baixa (do inglês Low-Pass Fi lter) 
BPF: Filtro Passa-Faixa (do inglês Band-Pass Filter) 

DAV - DADOS ACIMA DA VOZ 

Sinal Combinado TX 

Sinal Combinado RX 

Ao sinal presente na saída do modulador 4-PSK (MOD 4-PSK TX) e na entrada do demodulador 
4-PSK (DEM 4-PSK RX) damos o nome de subportadora de dados (ou SPD) . 

A tabela 1 mostra informações pertinentes à níveis, banda básica, pilotos e subportadora de 
dados quando em sistemas rádio analógico de 960, 1.800 e 2.700 canais telefônicos, além de trans
missão de televisão. O DAV pode também ser instalado em sistemas rádio analógico de 1.260 canais 
telefônicos. 

960 1.800 2.700 televisão 

canais canais canais 

Banda Base 60 - 4287 300 - 8248 300 - 12435 0,06 - 4000 (vídeo 
(kHz) 7500 (áudio) 

Piloto de 4715 9023 13627 8500 
Cont. (kHz) 

Freqüência 7500 10300 16000 10300 
da SPD (kHz) 

Entrada de - 45 -37 -37 + 2,2 
BB (dBm) 

Saída de - 20 -28 -28 + 2,2 
BB (dBm) 

Entrada de -32 -27 -27 - 7,8 
SPD (dBm) 

Saída de -7 -18 -18 - 7,8 
SPD (dBm) 

TABELA 1: Sistema Rádio e DAV - Características Básicas 
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A subportadora de dados interfere no sinal FDM-FM (a banda básica analógica). De maneira 
similar, o sinal FDM-FM interfere na subportadora de dados. Isto causa uma degradação mútua. Para 
minorar estas interferências são tomadas algumas precauções no que tange à: 

- Uso de embaralhador (scrambler) no estágio de transmissão para a redução do pico no espec
tro da subportadora de dados, 

- Escolha adequada de níveis de potência (ENT SPD, SD SPD, ENT BB, SD BB), 
- Limitação da faixa ocupada pela subportadora de dados através de um filtro de roll-offcosseno 

levantado (raised cosine), 
- Curvas de resposta dos filtros combinador TX e separador RX. 
A figura 8 ilustra conceitualmente a situação de interferência mútua. 
Segundo a terminologia da TELEBRÁS, existem três tipos diferentes de DAVs, que se diferen-

ciam de acordo com o valor da freqüência da subportadora de dados (= F SPD). 
DAV tipo I: F SPD = 16,0 MHz (2.700 canais) 
DAV tipo II: F SPD = 10,3 MHz (1.800 canais e televisão) 
DAV tipo III: F SPD = 7,5 MHz (960 canais) 

~ 

potência 

~ ~2) 
FDM 

FM 

DAV 

(1) = FD M-FM no DAV 

V no FDM-FM (2) = DA 

~ freqüência 

FIGURA 8: Interferências Mútuas FDM-FM (--) DAV 

ESPECTRO HÍBRIDO DA V 

Na figura 3 mostrou-se um espectro híbrido genérico FDM-FM mais DAV Na maioria dos casos 
o DAV é instalado em enlaces de 1.800 canais telefônicos (pois estes constituem a maior parte dos 
enlaces rádio analógicos). Desta forma, é interessante analisar mais profundamente como é o aspecto 
deste sinal composto (FDM-FM 1.800 ch + DAV). 

Da tabela 1 sabemos que a freqüência do piloto de continuidade rádio é de 9.023 kHz para 
sistemas de 1.800 canais. A banda básica analógica FDM-FM se estende desde 300 até 8.248 kHz. 
Finalmente, a freqüência da subportadora de dados está centrada em 10,3 MHz (F SPD = 10,3 MHz). 

Com estas informações podemos esboçar o espectro do sinal composto FDM-FM 1.800 
canais mais DAV A figura 9 mostra esse tal espectro. 
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potência 

piloto 

FDM-FM 
DAV 

, frq . (MHz) 
0,3 10,3 8,248 9,023 

FIGURA 9: Espectro DAV + FDM-FM 1.800 Canais 

FUNÇÕES INTERNAS 

Internamente, um equipamento DAV realiza uma grande quantidade de funções e seu diagrama em 
blocos real é consideravelmente mais complexo do que aquele diagrama representado na figura 7. 

Os sistemas de transmissão digital englobam uma série de etapas (que são independentes do 
esquema de modulação usado e da capacidade). 

Estas etapas, podemos assim dizer, são um padrão. 
As funções realizadas na parte de transmissão são: 
• Equalização em Amplitude 
Compensa as distorções em amplitude ocasionadas pelos cabos que transportam os sinais 

digitais. 
• Recuperação do Cloek (ou Relógio) 
Extrai ou recupera o cloek contido no código de linha Uá que o cloek não é transmitido direta

mente). 
• Conversão de Bipolar (Código de Linhas) para Unipolar NRZ (Código Interno ao Equipamento) 
Converte o código de linha bipolar (usado para a transmissão de sinais em cabos) para código 

unipolar NRZ (Non-Return to Zero). 
O código NRZ é adequado para uso em circuitos eletrônicos. 
• Multiplexação (Formação do Quadro) 
Forma o quadro iframe) através da inserção dos bits de serviço (ou serviee bits) . Os bits de 

paridade e os bits de sincronismo são bits de serviço. Somente o equipamento digital que forma 
quadro é que possui este bloco . 

• Serambling (Em baralhamento ) 
Transforma o feixe randômico (aleatório) em um feixe com taxa de marcas igual a 1/2 (um 

meio) . Isto garante a recuperação do cloek e faz com que o espectro fique mais homogêneo . A taxa de 
marcas é igual à razão entre o número de marcas e o número total de bits transmitidos em uma certa 
unidade de tempo. Marca é um dos nomes que se dá aos níveis lógicos ALTOS (HIGH ou "1 ") . 

• Conversão de G Feixes em F Feixes (Conversão G --» F) 
Transforma o feixe de entrada em um número de feixes convenientes para a etapa de modulação. 

Para uma modulação 2-PSK temos I feixe, para uma modulação 4-PSK temos 2 feixes, para uma 
modulação 8-PSK temos 3 feixes, para uma modulação l6-QAM temos 4 feixes e assim em diante. 
É o que também se chama de "conversão série-paralelo" . 
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• Codificação Diferencial 
Procura eliminar a chamada "ambigüidade de fase" . 
• Conversão Digital-Analógica (DAC) 
Faz a transformação dos bits que formam os símbolos em níveis de tensão discretos . 
• Formatação do Pulso Através do Filtro de Nyquist 
Limita o sinal em banda e elimina a interferência inter-simbólica (interferência entre símbolos 

ou ISI) . Isto é feito por meio da passagem dos pulsos em filtros passa-baixa de Nyquist. Este bloco 
está, na verdade, distribuído na transmissão e na recepção (usa-se a raiz quadrada da função em cada 
um dos lados) . 

• Modulação 
Faz com que os ramos "I" (ln-Phase) e "Q" (Quadratura) sejam modulados em amplitude e então 

. somados. Isto gera a freqüência intermediária (FI) do equipamento. No DAV usamos a modulação 
PSK de 4 fases (ou 4-PSK). 

• Filtragem Combinadora (LPF e BPF) e Ajuste de Nível da BB (Parte Analógica) 
Combina os espectros FDM-FM analógico e de dados por meio dos dois filtros (passa-baixa LPF 

para o FDM-FM e passa-banda para o sinal da subportadora de dados). A unidade filtro combinador 
também faz o ajuste do nível da banda base (para compensar a perda de inserção do filtro). 

Na parte de recepção temos: 
- Filtragem Separadora e Ajuste de Nível da BB; 
- Demodulação; 
- Recuperação da Portadora / Relógio; 
- Formatação do Pulso de Recepção (Filtro de Nyquist); 
- Conversão Analógica-Digital (ADC); 
- Decodificação Diferencial dos Feixes; 
-Conversão de F Feixes em G Feixes (Conversão F --» G); 
- Descrambling (Desembaralhamento); 
- Alinhamento do Quadro / Demultiplexação; 
- Conversão Unipolar (Código de Equipamento) para Bipolar (Código de Linha). 
O DAV também possui unidade para alarmes (TX e RX) e avaliação da taxa de erro de bits (TEB 

ou BER - Bit Error Ratio). A TEB é avaliada pelo bit de paridade (parity bit). 

TESTES E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO 

A aceitação de um equipamento DAV em uma rotajá instalada no campo pressupõe uma série de 
testes, a saber: 

[A] Alarmes 
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- de manutenção 
* ohmímetro 
- de perda de sincronismo 
:I: gerador de dados 2.048 kbit/s (formato HDB3) 
:I: ohmímetro 
- de falta de SPD no combinador 
* ohmÍmetro 
- de falta de SPD no separador 
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* ohmímetro 
- de falta de dados na entrada do combinador 
* gerador e medidor de dados 2.048 kbit/s (formato HDB3) 
* ohmímetro 
- de falta de dados na saída do separador 
* gerador e medidor de dados 2.048 kbits/s (formato HDB3) 
* ohmímetro 
- de taxa de erro de bits (TEB ou BER) 
* gerador de dados 2.048 kbit/s (formato HDB3) 
* ohmímetro 
* atenuador variável de radiofreqüência 
* terminação ou carga 
* medidor de taxa de erro de bits (BER meter) 
[B] Forma de Onda na Interface 2.048 kbit/s (segundo máscara ITU-T) 
* gerador de dados 2.048 kbit/s (formato HDB3) 
* osciloscópio 
[C] Jitter na Entrada (lnput Jitter) 
* gerador de nível (levei generator) 
* gerador e medidor de jitter (jitter generator / meter) 
* medidor de taxa de erro de bits 
[D] Ganho de Jitter (Função de Transferência de Jitter) 
* gerador de nível 
* gerador e medidor de j itter 
[E] BER (Bit Error Ratio) versus SNR (Signa!-to-Noise Ratio) 
* gerador de ru ído (noise generator) 
* gerador de dados 2.048 kbits/s (formato HDB3) 
* terminação 
* atenuado r variável de radiofreqüência 
* medidor de ruído (noise meter) 
* medidor de taxa de erro de bits 
[F] Resposta da Amplitude versus Freqüência de BB 
* gerador de nível 
* medidor de nível seletivo (SLM - Se!ective Leve! Meter) 
[G] Carregamento com Ruído Branco (telefonia) 
* gerador / medidor de ruído 
[H] Ruído Seletivo na BB (telefonia) 
* medidor de nível seletivo 
* terminação 
[I] Nível de Saída do Sinal Combinado (BB e dados) 
* gerador de nível 
* medidor de nível banda larga (WLM - Wideband Leve! Meter) 
[J] Precisão da Freqüência da SPD 
* Freqüencímetro ou contador de freqüência 
[K] Nível de Saída do Sinal de BB 
* gerador de nível 
* medidor de nível seletivo 
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[L] Relação Sinal-Ruído Aleatório e Periódico (ambos televisão) 
* gerador de nível 
* medidor de nível banda larga 
* terminação 
* circuito de ponderação para televisão (filtro ponderador) 
* filtro passa-baixa (4 MHz) 
* filtro passa-baixa (I kHz) 
* filtro passa-alta (10kHz) 
* osciloscópio 
Nem todos os itens de teste anteriores são aplicáveis a todos os DAVs existentes no mercado 

(existem diferenças de fabricante para fabricante). 

INSTALAÇÃO 

o equipamento DAV poderá ser instalado em diversos tipos de estações de microondas, a 
saber: 

(a) ESTAÇÃO TERMINAL 
- Com Multiplex Telefônico FDM-FM (Mux TF) 
A figura 10 mostra uma estação terminal com o mux telefônico (MUX TF) e de dados (MUX 

DAT). O bloco COMIMOD simboliza a comutação/modulação do equipamento rádio analógico. 
- Com CTV (Centro de Televisão) 
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MUX TF 

DAV 

MUX DAT 

FIGURA 10: Estação Terminal de Telefonia com DAV 

COM/MOD 

MUX TF: Mux Telefônico ou MUX-FDM 
MUX DAT:Mux de Dados 
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A figura 11 mostra uma estação terminal com o mux de dados e o centro de televisão (CTV). Na 
saída do CTV temos os sinais de som e vídeo. A entrada analógica do DAV é ligada ao bloco C/SSV 
(Combinador/Separador de Som e Vídeo). 

- Com Terminal de Linha (TL) 

vídeo 

CTV som C/SSV 

DAV COM/MOD 

MUX DAT 

FIGURA 11: Estação Terminal de Televisão com DAV 
CTV: Centro de Televisão 
C / SSV: Combinador / Separador de Som e Vídeo 

A figura 12 mostra uma estação terminal tendo dois tipos de terminal de linha: o de dados (TL 
DAT) e o analógico (TL puro). 

(b) ESTAÇÃO REPETIDORA 
- Com Mux e Com Troca de Sistema 
Nesse caso temos um mux telefônico e dois sistemas (A e B) . 
- Com Mux e Sem Troca de Sistema 

TL 

DAV 

TL DAT 

FIGURA 12: Estação Terminal com Terminal de Linha e DAV 

[i1' i Vol. XIII - NQ 3 - 3Q Trimestre de 1996 

COM/MOD 

TL: Terminal de Linha Analógico 
TL DAT: Terminal de Linha de Dados 
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A figura 13 mostra uma estação repetidora com mux telefônico e onde não há troca de sistema. 
Note que o sinal digital sai de um DAV e entra diretamente no outro (sem passar pelo MUX TF). A 
letra "A" designa o sistema (que é o mesmo em ambos os lados). 

- Sem Mux e Com Troca de Sistema 
Nesse c.aso não existe mux telefônico havendo, porém, dois sistemas (A e B) . 
- Sem Mux e Sem Troca de Sistema 

IA 

,-- MUX TF r---

~ 

COM/MOD f--- DAV DAV -
digital 

FIGURA 13: MUX TF Sem Troca de Sistema 

COM/MOD 

A 

A figura 14 mostra uma estação repetidora sem mux telefônico e onde não há troca de sistema. 
Nas portas analógicas dos DAVs temos um atenuador para compatibilizar níveis (simbolizado por 
ATEN) . 

IA 

ATEN 

r--- ~ 

COM/MOD - DAV DAV f--- COM/MOD 

digital 

A 

FIGURA 14: Sem MUX TF e Sem Troca de Sistema ATEN = Atenuador 
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QUALIDADE EM SISTEMAS DAV 

A equação genérica é dada por: 

CNR = SNR - 20 log ( 

onde: 

FSPD 

FMED 
) - 10 log ( 

BDAT 

BVOZ 
) +Enf + Lev (1) 

CNR = Relação portadora-ruído (Carrier-to-Noise Ratio). É também conhecida como C/N, P/R 
ou RPR (as duas últimas diretamente do português). 

SNR = Relação sinal-ruído (Signal-to-Noise Ralio). É também conhecida como SIN, S/R ou 
RSR (as duas últimas diretamente do português). 

F SPD = Freqüência da subportadora de dados (em MHz). 
F MED = Freqüência de medida (em MHz) . 
B DAT = Banda passante do sinal de dados (em kHz). 
B VOZ = Banda passante do canal de voz (em kHz) . 
Enf = Melhoria de ênfase entre F MED e F SPD. 
Lev = Nível relativo da subportadora de dados na saída. 
log = logaritmo de base dez (decimal, vulgar ou de Briggs). 
CNR é calculada para uma BER 10 E-6. O seu valor é obtido de uma curva teórica BER versus 

CNR somando-se uma degradação de cunho prático (por causa de imperfeições diversas) . O valor 
obtido depende do esquema de modulação usado e do fabricante do equipamento. 

B VOZ é a chamada faixa efetiva de voz (FEV) para um canal multiplex padrão (4 kHz de 
banda). Para esse canal mux a FEV vale 3.100 hertz (de 300 até 3.400 hertz). 

Calculando-se, portanto, a SNR para o DAV em sistema rádio de 1.800 canais telefônicos (1.800 
CH), na BER 10 E-6, teremos: 

* CNR = 16,5 decibéis 
* F SPD = 10,3 MHz (ver a tabela I) 

* F MED = 7,6 MHz 
É possível usar outra janela de medição contanto que se faça as devidas correções no termo 

relativo à banda de medida. 
* BDAT 
Com os bits de serviço temos: 

2.048 kbit/s x ~ = 2.081 kbit/s (aproximadamente) 
62 

Desta forma, a taxa de símbolos (SR - Symbol Rale) será dada por: 

SR = 2,081 = J ,0405 megabauds 
Jog2 (4) 
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onde log2 ( ) é o logaritmo de base 2 do argumento ( ). 
B DAT é numericamente igual à taxa de símbolos SR. 

B DAT = SR = 1,0405 MHz 

A fração 63/62 é oriunda da formação do quadro do DAV. Esta fração irá variar de acordo com 
cada fabricante (cada um deles formará o quadro de uma determinada maneira). 

* B VOZ = 3.100 hertz 
* Enf = 2,4 decibéis (da curva de ênfase) 
* Lev = 10 decibéis 
Substituindo os respectivos valores numéricos temos : 

SNR ~ 16,5 + 20 log ( 

SNR = 32 decibéis 

10,3 

7,6 
) + 10 log ( 

1040,5 

3,1 
) - 2,4 - 10 

Este é o valor mínimo aceitável para os sistemas de 1.800 canais com BER de 10 E-6. Na prática 
adota-se um valor mínimo mais elevado que é dito ser o valor limite (40 decibéis) . 

A SNR é medida no item de teste denominado "TAXA DE ERRO DE BIT versus RELAÇÃO 
SINAL-RUÍDO". 

A figura 15 mostra uma plotagem BER x SNR com a SNR teórica (32) e a SNR limite (40) . Notar 
a abrangência da zona proibida. 

BER ou TEB 

10 E-6 

76 

/ !; ZONA í PROIBIDA 

1/11/ ______________________________________ .L-_____ _ 

32 
(teórico) 

40 
(limite) 

FIGURA 15: BER x SNR 

SNR ou RSR 
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2 - Curso Interno de DAV. EMBRATEL. Julho de 1992. 

DAV - DADOS ACIMA DA VOZ 

3 - Livro Texto para Treinamento do Equipamento/Sistema DAV. Segunda edição. NEC do Brasil S/A, Guarulhos, 
São Paulo. 

4 - NETO, Vicente Soares. COl11unicação de Dados. São Paulo, Editora Érica Ltda., 1993. 
5 - Sistema de Práticas Telebrás, Procedimentos de Aceitação em Campo de Equipamentos de Dados Acima da 
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RENAVE 
em reparos navais, o maior é também o melhor. 
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Renave 
éa maior. 

Há muito tempo a 
Renave conquistou o 
primeiro lugar como maior 
estaleiro especializado em 
reparos navais da América 
Latina, na área da 
iniciativa privada. Criando 
e desenvolvendo novos 
métodos de trabalho, a 
Renave visa sempre uma 
maior racionalização de 
serviços e elevação dos 
níveis de produtividade. 
Por isso vem conseguindo 
uma expressiva redução 
dos prazos e dos custos de 
seus serviços. 

RENAVE - EMPRESA BRASILEIRA 
DE REPAROS NAVAIS S.A. 

PRAÇA PIO X, 11 - 10~ ANDAR - CENTRO 
RIO DE JANEIRO · RJ - TELS.: (0211 26J·11ll 

26J·8614/26J-8061 - FAX.: (021) 26J-1092 
T~LEX : ( 21) 2199J FBRN BR 

ESTALEIRO: ILHA 00 VIANA · NITER()I, RJ 
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As Telecomunicações 
Submarinas 

J. C. Urrutigaray* 

A
tualmente as empresas de telecomuni
cações do mundo inteiro vêm investindo 
centenas de milhares de dólares em 

modernos sistemas de comunicação que são 
literalmente lançados ao fundo do mar. Com 
pouco mais de dez anos, a tecnologia de sistemas 
submarinos de comunicações por fibras ópticas 
vem revolucionando as telecomunicações globais 
e ganhando a preferência dos usuários de satélites 
por permitir transportar grandes quantidades de 
informações, por longas distâncias, com elevado 
padrão de qualidade e confiabilidade, a custos 
reduzidos. 

Em julho de 1994 o Brasil estreou no cenário 
mundial de redes submarinas de fibras ópticas, 
inaugurando o primeiro sistema óptico submarino 
da América do Sul: o cabo óptico AMERICAS- I. 
Com capacidade para 80.000 canais telefônicos 
de 64Kbps (c/DCME 5x I) e com mais de7.500km 
de cabo óptico, interligando o Brasil , Estados 
Unidos , Venezuela, Trinidad & Tobago e St. 

• Engenheiro do Departamento de Rede Internacional da 
Embratel. 
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Thomaz na América Central, o AMERICAS-I 
integra o Brasil a WWW (WorId Wide Web), além 
de melhorar, significativamente, os serviços 
internacionais de telefonia~ fax, dados de alta 
velocidade, teleconferência, TV e serviços 
agregados de banda larga. 

Posteriormente, em janeiro de 1995, foi 
inaugurado o cabo óptico submarino UNISUR, 
principal via de acesso às telecomunicações dos 
países que compõem o Mercosul, interligando o 
Brasil, a Argentina e o Uruguai em mais de 
1.800km de fibras ópticas. 

Atualmente, o Brasil conecta-se por fibras 
ópticas a mais de 40 países através de investi
mentos da EmbrateI em mais de 21 cabos ópticos 
submarinos espalhados pelos cinco oceanos 
(figura I) . E no âmbito interno, a Embratel está 
investindo pesado para interligar algumas das 
principais capitais litorâneas - do Rio de Janeiro 
a Fortaleza - com um sistema híbrido (terrestre 
e submarino) de fibras ópticas, cumprindo sua 
primeira etapa orientada para a integração do 
território nacional à rede mundial de fibras 
ópticas. Encontra-se em fase adiantada de 
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Internatlonal Underua Aber Systems • 1997 

FIGURA 1 

negociação a implantação de um novo sistema 
óptico submarino de longa distância -
ATLANTIS-2 - que partirá de Fortaleza e inter
ligará as comunicações da América do Sul, África 
Ocidental e Europa, fechando um anel estratégico 
de fibras ópticas que visa aumentar a disponi
bilidade e a confiabilidade das comunicações in
ternacionais ante às circunstâncias que advenham 
de uma iminente interrupção acidental dos siste
mas submarinos . 

Desde 1985, após a instalação do primeiro 
sistema óptico submarino nas Ilhas Canárias 
operando à taxa de transmissão de 280Mbits/ 
s, as telecomunicações submarinas por fibras 
ópticas vêm obtendo tremendo sucesso. 
Encorajados com os resultados obtidos, os 
fabricantes não pouparam esforços em 
aprimorar o desenvolvimento dessa tecnologia, 
cujo princípio básico consiste em transformar 
os sinais elétricos de voz, dados e vídeo, em 
faixos invisíveis de luz que são conduzidos por 
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fibras de vidro - da espessura de um fio de 
cabelo - a velocidades próximas a da luz, por 
centenas de kilômetros. 

Em 1988, o primeiro cabo de fibras ópticas 
transatlântico - TAT 8 - foi instalado no 
Oceâno Atlântico, interligando os Estados 
Unidos, à França e ao Reino Unido. Este aconte
cimento foi seguido, alguns meses depois, da 
instalação do sistema Pacific, interligando o Japão 
aos Estados Unidos. Esses cabos submarinos 
pertencem à primeira geração de sistemas ópticos 
transoceânicos: sistemas regenerativos com lasers 
semicondutores do tipo FP (Fabry Perot) ou BH 
(Buried Heterostructure) operando com compri
mento de onda de luz na faixa de 1300nm (bilho
nésimo de metro) . Em cada repetidor submarino, 
espaçados de aproximadamente 70km, o sinal 
óptico, atenuado pela fibra, é convertido em 
elétrico; regenerado ao seu formato original por 
intermédio de circuitos integrados de altíssima 
performance e, então, re-convertido em sinal 
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óptico para ser transmitido à fibra até o próximo 
repetidor. 

Por volta de 199 I, a segunda geração de 
sistemas ópticos transoceânicos - operando a 
taxas de transmissão de 560 Mbits/s e compri
mento de onda de luz de 1500nm - foi desen
volvida apresentando espaçamento entre os 
repetidores duas vezes maior que os sistemas da 
geração anterior. Este feito deveu-se, principal
mente, ao desenvolvimento de lasers semicon
dutores OFB (Distributed Feedback) de pequena 
largura espectral centrados em 1550nm, bem 
como à grande melhoria na sensibilidade dos 
fotodetetores ópticos - APO e, à menor ate
l1Uação das fibras ópticas para sinais transmitidos 
no comprimento de 1550nm (aproximadamente 
0.2dB/km). 

A terceira geração de sistemas ópticos sub
marinos distingue-se fundamentalmente das 
primeiras gerações, pelo emprego de amplifi
cadores ópticos em substituição aos regenera
dores elétricos. Estes tornaram-se tão endêmicos 
e restritivos a essa via expressa de comunicação 
quanto os postos de pedágio o são para uma 
rodovia federal. Mesmo que as fibras ópticas 
possam, teoricamente, transportar muitas freqüên
cias de luz simultaneamente, os regeneradores só 
podem lidar com uma freqüência de luz por vez. 
Logo, sinais compostos por múltiplas freqüências 
precisariam ser filtrados e distribuídos a um 
número proporcional de circuitos elétricos rege
neradores para depois serem recombinados e 
retransmitidos, o que acarretaria um grande 
impacto ao custo final. Adicionalmente, os 
regeneradores são sintonizados para lidar somente 

i com sinais viajando a taxas específicas de 
transmissão . Aumentar a taxa de transmissão (a 
qual aumentaria a quantidade de informação 
trafegando na rede de transmissão) implicaria na 
substituição de todos os regeneradores subma
rinos . Assim, o desenvolvimento dos amplifica
dores ópticos conferiu maior transparência à pas
sagem do sinal óptico resultando em três grandes 
benefícios: maior confiabilidade e redução dos 
custos devido ao seu reduzido número de compo-
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nentes eletrônicos e maior capacidade - a nova 
tecnologia permite amplificar e regenerar direta
mente a luz em diversos comprimentos de onda, 
além de poder trabalhar com várias taxas de 
transmissão. 

O elemento que torna possível amplificar 
diretamente o sinal de luz sem a necessidade de 
transformá-lo para sinal elétrico é o EOFA 
(Amplificador de Fibra dopada com Erbium). O 
Erbium é um elemento raro da natureza que 
possui uma característica peculiar de absorver a 
luz. Essa característica, quando empregada com 
o auxílio de uma fonte de luz auxiliar (laser), 
disposta dentro de cada repetidor submarino, 
permite transferir a energia desta para o sinal 
principal, reduzindo as perdas introduzidas ao 
longo da sua trajetória pela fibra. 

O primeiro sistema de terceira geração foi 
instalado em 1994, entre Vero Beach (Estados 
Unidos) e St. Thomas (Ilhas Virgens) e opera com 
uma taxa de transmissão de 2.5 Gbits . Sistemas 
de 5Gbits/s já estão sendo contratados para 
instalação no período de 1996/97. 

A evolução dos sistemas ópticos submarinos 
possibilitou um aumento significativo no número 
de canais de voz que podem ser transmitidos por 
um único par de fibra, passando de 20.000 canais 
na primeira geração de 280Mbps para 320.000 
canais na terceira geração com 5Gbps (figura 2). 

PROGRESSO EM CAPACIDADE 

Essa melhoria é ainda mais acentuada quando 
comparada à capacidade do primeiro cabo 
analógico transoceânico (TAT-l), instalado em 
1956, com capacidade máxima de 48 canais de 
voz. A figura 2 ilustra a evolução dos sistemas 
de transmissão submarinos desde 1956, 
contrastando o avanço em capácidade com a' 
correspondente redução dos custos de um canal 
de voz. 

O futuro das telecomunicações submarinas 
é ainda mais promissor, acenando com possibi
lidades reais de transmissão de milhões de canais 
telefônicos simultâneos por um único par de 
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Progresso em Capacidade 

Sistema Ano Capacidade Canais 

(Mbps) de Voz 

TAT-1, S8 1956 0.5 48 

TAT-6,7 1976/83 40 10.000 

SG 

TAT-8 1988/90 280 40.000 

TPC-3 

HAW-4 1990/94 560 80.000 

AMERICAS-1 

TAT-12 1996/97 5000 320.000 
TAT-13 

* Assume TASI com Fator de Concentração = 2,5 
** Assume DCME com fator de Concentração = 5,0 

FIGURA 2 

Custo 

Virtual 

60 

2 

Comentário 

1 º Cabo Analógico 

Oceânico (Válvulas) 

4ª Geração Cabo 

Analógico 

1 ª Geração Óptica 

1310nm 

0.5 2ª Geração Óptica 

1550nm 

0.15 3ª Geração Óptica 
1530-1560nm 

fibras, viajando distâncias de até IO.OOOkm em um décimo de segundo. A grande gama de novas 
tecnologias oferecerá ao sistema submarino não somente grande capacidade, mas também a 
flexibilidade para implementar redes digitais de serviços integrados, de configurações complexas de 
grande versatilidade para os usuários de telecomunicações e serviços agregados. 

Os sistemas submarinos de fibras ópticas abraçarão o mundo, reduzindo os custos das 
telecomunicações, para permitir difundir, por suas teias de informação, diferentes culturas, riquezas 
e emoções a todas as pessoas, quebrando, definitivamente, as fronteiras do espaço para consolidar, 
de forma mais democrática, a nova era da informação. O 

PRADA 115 Anos 

Tradicional Fornecedor de Boinas e Chapéus 
Para as Forcas Armadas -

COMPANHIA PRADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Rua Dr. Alberto Ferreira, 179 - Limeira-SP - Tel.: (0194) 51-2210 - C.P. 46 - CEP 13480 
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, 
A MATEMATICA 
NA CULTURA 

Determinação do Raio da Terra por , 
Medidas Oticas Rudimentares 

(Ângulo de Depressão do Horizonte Marítimo, 
Visto de uma Montanha) 

Henrique Grynszpan* 

INTRODUÇÃO 

' j 

j 

Cristóvão Colombo conhecia o raio da Terra para poder estimar a distância até as Índias numa 
viagem de circunavegação? 
Para se prover de mantimentos em sua viagem para as Índias, dando a volta à Terra, Cristóvão 

Colombo precisava estimar a distância e a duração da viagem, conseqüentemente estimar o raio do 
planeta. 

Mostraremos que com conhecimentos de geometria, já existentes na época, era possível determinar 
o raio da Terra, por observação ótica, medindo-se o "ângulo de depressão do horizonte marítimo", 
visto de uma montanha. 

DETERMINAÇÃO DO RAIO (demonstração na figura 1) 

Quando se observa o horizonte marítimo a partir de uma altitude (h) do nível do mar (uma torre 
( ou montanha) a linha de visada não está na horizontal e sim ligeiramente abaixo com um ângulo de 

depressão (ex) . A horizontal por definição é perpendicular à vertical, definida por um peso num fio de 
prumo. 

Mostramos no anexo 2, por geometria, que o raio da Terra (R) é calculado por: 

R = 2h/ex2 

Onde o ângulo (ex) é menor que 5 graus, (ex) é expresso em radianos . 

• Engenheiro da Embratel (Divisão de Rádio, projeto e implantação de troncos de microondas). 
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A MATEMÁTICA NA CULTURA 
DETERMINAÇÃO DO RAIO DA TERRA POR MEDIDAS ÓTICAS RUDIMENTARES 

Exemplo (vide figura 2, Anexo 3): 

• Ângulo de depressão a = variação ~h/dimensão da plataforma 

a = o, I Orn/l Om = 0,01 radiano 
(nota: 1 radiano = 57,3 graus) 
Altitude do observador: h = 320m (dado inicial) 

• Cálculo: 
R = 2h/a2 = (2 x 320m)/(0,0 1)2 

R = 6.400.000m 

I. TOPOLOGIA (figura I) 

Horizontal 

ANEXOS 

o -.. Observador 

L ~-------------.---.~. 
hL Montanha de ângulo de depressão (a) 

T 
Horizonte~ 
Marítimo 

• J altitude "h" = EO 
E 

"R" = CE Raio da Terra 
(Vertical) 

Centro da Terra 
./ 
C 

Nota: O ângulo de depressão de visada do horizonte (ex) é o próprio ângulo central determinado pelo observador 
1\ 1\ 

"O" e o horizonte "T". Basta observar que os ângulos CTO e LOC são iguais a 90". 

2. RELAÇÃO ENTRE O ÂNGULO DE DEPRESSÃO ("A", EM RADIANOS) E O RAIO 
DA TERRA "R" (DEMONSTRAÇÃO) 

Potência do ponto "O" (observador) situado a uma altitude "h": 

h x (h + 2R) = OT2 (1) 

h x 2R == OT2, pois h é muito menor que R 
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DETERMINAÇÃO DO RAIO DA TERRA POR MEDIDAS ÓTICAS RUDIMENTARES 

~ A 

Angulo de depressão (ex) (que é igual ao ângulo central T C O) : 

como (ex) é menor que 5", vale a aproximação ex = tan ex 
ex = tan ex = OT/R 

OT= ex x R 

substituindo em (1) temos: 

h x 2R = ex2 x R2 

R = 2h / ex2 c.q.d. 

3. MEDIÇÃO DO ÂNGULO DE DEPRESSÃO DO HORIZONTE MARÍTIMO 

a) TOPOLOGIA (figura 2) 

Variação (~h) = h' I - h' 2 

Linha de visada 
do horizonte h' -2 

Plataforma horizontal de 10m 

Nível do Mar 

Observador 

h' 1 

Montanha de 
Altitude (h) 

~h = diferença de altitude nas extremidades da plataforma, na linha de visada (linha que vai do 
observador ao horizonte marítimo). 

Ângulo ex = variação ~h / dimensão de plataforma 

b) EXEMPLO DE MEDIDA 
Ângulo ex = O,lOm/lOm = 0,01 radiano = 0,57 grau. 
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A MATEMÁTICA NA CULTURA 
DETERMINAÇÃO DO RAIO DA TERRA POR MEDIDAS ÓTICAS RUDIMENTARES 

RESUMO 

o artigo mostra que na antigüidade seria possível calcular o raio da terra através de uma medição 
rudimentar do ângulo de depressão (em relação à horizontal) do horizonte marítimo, visto de uma 
montanha. Horizontal, por definição, é a perpendicular ao fio de prumo. 

A inspiração para o artigo nasceu ao estudarmos a variação do ângulo de apontamento entre duas 
antenas de microondas em visão direta (que variava com o índice de refração do ar). Notamos que o 
ângulo de apontamento é ligeiramente abaixo da horizontal. Ao calculá-lo notamos haver relação 
com o raio da Terra. O 
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Divisão Proporcional - Um Caso 
Interessante 

Antonio Carlos Freire Sampaio* 

A SITUAÇÃO 

D
ais jovens (Pedro e Paulo) resolveram ir 
pescar num lago isolado e afastado de 
casa. Para compensar a distância, a fome 

e a sede que poderiam passar, resolveram levar 
algo para alimentação. Cada um veio de sua casa 
trazendo o que puderam conseguir que, 
coincidentemente, era o mesmo produto: Pedro 
trouxe 10 laranjas e Paulo 6 laranjas . 

Já havia passado um bom tempo que estavam 
pescando quando apareceu um velho que parecia 
bem fatigado pois vinha caminhando há um bom 
tempo. Este senhor pediu aos jovens algo para se 
alimentar. 

A DIVISÃO 

Como os jovens também não haviam se 
alimentado e só tinham as laranjas, resolveram 
dividir o pequeno farnel, igualmente, pelos três . 

Saciado, e antes de ir embora, o velho tirou 
de seu bolso 16 moedas e, entregando a um deles 

* Tenente-Coronel CEM Cartógrafo. 
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como forma de agradecimento, disse : - "Divi
dam de forma proporcional às laranjas que cada 
um possuía e ao que comemos." E se foi. 

O PROBLEMA 

Paulo foi rápido no raciocínio e disse: "OK! 
Já que eu trouxe 6 laranjas e você, 10, 6 moedas 
são minhas e 10 suas, Pedro!" 

A PERGUNTA 

o raciocínio de Paulo está correto? 

A SOLUÇÃO 

Numa primeira análise, pode-se incorrer em 
erro neste problema. 

Com 16 laranjas no total, cada um consumiu 
16/3 das mesmas . 

Imagine cada laranja sendo dividida em 3 
gomos iguais . 

Cada um comeu, então, 16 gomos. 
Paulo tinha 6 laranjas, ou seja, 18 gomos, e 

consumiu delas, 16 gomos, sobrando 2 gomos. 
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A MATEMÁTICA NA CULTURA 

DIVISÃO PROPORCIONAL - UM CASO INTERESSANTE 

Pedro tin~a 10 laranjas, ou seja, 30 gomos, e 
consumiu delas , 16 gomos, sobrando 14 gomos. 

A sobra (2 gomos + 14 gomos = 16 gomos) 
foi o que o velho consumiu, ou seja, 14 gomos de 
Pedro e 2 gomos de Paulo. Tendo o velho deixado 
16 moedas para serem divididas de forma propor
cional ao que cada um possuía do que ele se 

alimentou, isto dá I moeda para cada gomo que 
ele consumiu. 

Daí, pode-se concluir que, na verdade, 14 
moedas cabem a Pedro e apenas 2 a Paulo, e não 
como Paulo raciocinou. 

Interessante, não é? O 

BRASILIT 

o melhor existe 
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Você conhece. 
Você confia. 



.-

GLOBO E VOCE. 
TUDO A VER 


